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 לוהינה תונמואו בקהמה

 רקורד רטפ תאמ

 ידכ ,עיגמ בשהמה לש וחוכ ןכיה דע תוריחמב ריכהל םילהנמה לע ם"בושח םימעט המכו המכמ

 םיבשחמה רושימב ולוחלש תולוחתפתהה .ותלוכימ רצבנ הפז םלובשב תושעל ותלוכיב שי המ תעדל

 ,ץופנ רתוי הברה היהי ,להנמל עייסמה ללכ רותב ,בשחמהש ךכל ומרגי רתויב בורקה ןמזב

 ןיא םלוא .לוהינב םירושקה םידיקפת רתוי הברה עצביי ,םישומיש רתוי הברהל םתרהל לגוסמ

 ידיל אובת וז ותמורתו ,םיקסע תמזוי לע הקלמעמ העפשה עיפשהל דיתע בשחמה .לכה ןיידע הז

 םיגרדה ונממ האצותכש בצמב - םיקסע תמזו* לש הפרותה תדוקנ םויכ הווהמה םוחתב יוטיב

 לכב םמצע תא חיכוהל תונמדזה םהל םינתונ ןיאו םתוא םירישכמ ן*א ,לוהינה לש םיינוניבה

 םילהנמ רישכהל תורבחה תא חירכהל דיתע בשחמה .ןוכיס ןהב שיש תוטלחה תלבקל עגונה

 החלצהל תיקסע המזוי לש הלרוג תא תוצרוחה תויגטרטסא תוערכהו תוטלחה בצעל תמאב ם"לגוסמה

 .ןולשכל וא

 תחוור :.תיקסע המזוי לש תודוסיה דוסיו תורבה לש ירקיעה דיקפתה איה הלאה תוטלחהה תלבק

 האובנ :יתומכה וחוכ תא םצמצלו ינוניבה לוהינה לש ותובישחמ עורגל דיתע בשחמה יכ העד

 ךכ ידי לע הרומאה םילהנמה תצובקל הכרבל היהי בשחמהש אלא ,םייקתת אלש דבלב וז אל וז

 .הנממ תועבתנה תועיבתה תא לידגיו תיתימא תובישח ילעב םידיקפת עוציבל התוא ררחשיש

 ךילהתב תוירקיעה תודוקנה תא תוריבסמה תואבה תורושהמ ררבוי וז תוחתפתה לש התויחרכה

 ונא םויכש איה רומאה ךילהתב הלעמב הנושארה הדבועה .בשחמה תיגולונכט לש לולכישה

 שיא שיא ,םישמתשמ לש לודג רפסמ תחא הנועבו תעב תרשל לגוסמה בשחמ תונבלו בצעל םילוכי

 תורוניצב היה* םהב שומישהו ללכה לש סכנ דיתעב ויהי היצמרופניאה תורוקמ .אוה ותרטמל

 יגוס לכמ רתויב םודקה אוה היצמרופנ"אה רצוא "יב בגא ךרד ןייצל שי .ירוביצ תורש לש

 שדחה םג אוה היצמרופניא לש הז רצוא תחא הנועבו תעב ךא .םהילע שלוח םדאהש תורצואה

 ןיפכד לכ לש םתושרל דמעוי רשאכו ,ונתושרל םידמועה םיבאשמה לכמ רתויב ינרדומהו

 ".שממ הכפהמ םושמ ךכב היהי דאמ ךומנ ריחמב

 ירשפא וז ךרד לעו ,םהלשמ תויטרפ למשה תונחת וקיזהי םיקסעש תעדה לע הלעמ שיא ןיא םויכ

 איה הדבוע .ולשמ בשחמ קיזההל תעדה לע הלעי אל קסעש ,הנש םירשע וא רשע דועב ,רבדה

 .דבלב ול ךיישה למשח רוצייל רוקמ ול ןיאש תשורח תיב היה אלו טעמכ הנש םישש ינפל יכ

 הנועבו תעב ,*למשחה חוכה תא םילבקמו עקתה תא םיסינכמ ונא .הזב ךרוצ ונל ןיא םויכ

 קפסמה ירוביצ תורשמ למשחה תא םילבקמ םלוכש ,םירחא םישמתשמ לש הכורא הרוש םע תחא

 בשחמה האילפה הברמל לכ ןייצל שי) .םישמתשמ ינוילמ םיבשוי וב לודג רוזא לש םיכרצה תא
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 , גלוק ףילקדאר לש ותולעבב אוה ,וז העשב רתויב ללכושמה ,יללכ תורשל ןושארה

 .(סטסו"צסמ תנידמ ,"גדירבמק ריעב תונבל םסרופמ "גלוק

 סםילכ ."השיג דויצו יפוס דויצ" םשב הנוכמש המ לט חותיפה םע רשקב תללוחתמ וז תומדקתה

 ,בשחמהמ האבה היצמרופניאהמ םוקמו םוקמ לכב בואשל םירשפאמה םירזיבא השעמל םה הלא

 היהת הנש 15-10 דועב יכ קפס ןיא .בשחמל םינותנ םוקמו םוקמ לכמ ןיזהל :אוה ךופהנו

 לוק ילילצ תרבעה ומכ הדמ התואב תיתרגש הניהט הלועפ ,קחרממ ,בשחמל םינותנ תנזה

 .ונימיב ןופלטב

 תוריבעמה ץראל-ץוח תוחישו תוינוריעניבה תוינופלטה תוחיסה םויכ רבכ :ןכ לע רתי

 ןוויכב תוחתפתהה .קסע ינינע םניאש םינינעל תושדקומה תוחישהמ רתוי תובורמ ןה םינותנ

 םירשפאמה םיילולסמ-וד םירישכמ תסנכה השוריפ ,תוריהמ הביתכ תונוכמ תסנכה השוריפ הז

 היצמרופניאה לכ תא ןיע ףרהכ ונממ לבקל ,יזכרמה דרסמב אצמנה בשחמה םע דימ רשקתהל ףינסל

 םיאור םויכ .ףינסב השענש המ לכ לע היצמרופניא הזה בשחמה לא םירזהל :ךפיהלו ,השורדה

 ןטק רישכמ לע שגדה לטוי רחמ וליאו ,םידממה-בחר יזכרמה בשחמב תובישהה רקיע תא

 .םתדובע יכרצל בשחמב עייתסהל םיילאודיבידניא םילהנמלו םיפינסל רשפאמה ישומיש-ברהו

 ןושלל הירטמואיגה ןושלמ םגרתל ונתלוכי תא הלידגמה תוחתפתהל תעדונ המוד תובישח

 רושיממ רובעל תעדל השוריפ וז תלוכי .םייראניב םיחוסינל םימישרתמ רמולכ ,הקיסמתיראה

 םחוכ תא ריבגהלו תכלל םדא ינב םידיתע תואבה םינשבו ,רחא רושימל הקיטמתמ לש דחא

 תניחבמ יתואר רמוח לש חותינל עגונה לכב ונתלוכי תא תולעהל םידיתע ונא .וז הכאלמב

 תוחתפתה .תיתואר תורוצב (האוושמ ןוגכ) הקיגול םיגדהל ןכ ומכו ,וב היוצמה הקיגולה

 הרישי תולכתסה לש ךרדב רוציי יכילהת לע חקפל ונתלוכי לע המוצע העפשה הל היהת וז

 .גוסו ןימ לכמ םייסיפ םינבמ בצעל ונתלוכי לעו

 רתוי לכונ ."תנכתמ"ב םתולתמ תכלוהו תרבוג הדלמב וררחתשי בשחמב םישמתשמה ,ףוסבלו

 בואשלו ,וניפבש ןושלל בורקה רחא וא הז חוסינב תחסונמה היצמרופניא בשחמל ןיזהל רתויו

 איה וילא השיגה רשא בשחמ םא רמול לוכי יניא .,רומאה חסונב תחסונמה היצמרופניא ונממ

 היהת יתמ רמול לכוא אלש המכ תחא לע .תורשפאה רדגב ללכב אוה "תילגנאה ןושלה תשיג"

 שמתשמהש בשחמ תארקל היהת תומדקתהה יכ קפס ןיא ינש דצמ .שממ לש תורשפא וז תורשפא

 שונא רוצי וניהש תנכתמה .ומצעב היצמרופניא ונממ לבקלו ומצעב ותוא ןווכל לכוי וב

 םיתעל) תנכתמה .וב שמתשמה םדאה ןיבו בשחמה ןיב תאצמנה םייניב תילוח םויכ הווהמ

 אל תרחא .בשחמה לש םירתסה ןושלל הליגר םדא ינב ןושלמ םגרתמ (תתנכתמה תובורק רתוי

 .סלפ קיפהל םג לכוי*לש וילאמ ןבומו ,טלקב לפטל בסחמה לכוי
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 ותוריהמ תדרוי הנממ האצותכ .ונימי לש בשחמה לבוס ןהמ תולבגמבש הרומחה איה וז הלבגימ

 איה - הקיגול ינינעב לופיטב אוה רבודמה רשאכ - וז תוריהמו ,םדא לש תוריהמה תגרדמל

 םבורבש םידבוע לש דאמ לודג רפסמ קיסעהל החירכמ וז הלבגימ :ןכ לע רתי .דאמ הכומנ

 לש תואצמתהה תדימו תויחמומה תדימ ןכ יפ לע ףא .הצחמל םלנמוימ םידבוע םניה עירכמה

 בשחמה תא ללכשל לכונש הדימב .ולש עוציבה יבגל תועירכמ ןה בשחמה לש תולוגסב הלא םידבוע

 ומצעב לפטמה בשחמ לש גוסל ברקתנש הדימב ,תונכיתה לש בלשל קוקז דוע היהי אל הב הגרדמל

 :ו*פואב רתוי ילסרבלנואו ,רתוי ידדצ-בר ,רתוי ליעי בשחמ תונבל חילצנ ןכ ,היצמרופניאב

 :ימוימוי רישכמל בשחמה ךפה*ל ןכ תונכיתב ךרוצה תא םצמצנש המכ לכ

 םתרהל בשחמה לגוסמ םויכ ?ןעצבל לגוסמ בשחמה רשא להנמל דחוימב תועגונה ,תוכאלמה ןה המ

 .דבלב דחא שומישל אלא םיקסעה בורב ותוא םימתור ןיא ןכ יפ לע ףא ,םיבושח םישומיש השימחל

 שומלשה .םוקמוסוקמ לכב יוצמ היהי רצק ןכז ךותו רתו" יללכ יפוא לבקמו ךלוה ינשה שומישה

 - ם*קסע םניאש ם*שמתשמ יכ איה תמאה .יעיברב ן*דה אוהו וילותיחב ןיידע אוה ישילשה

 הלודג תומדקתה וג?שה - המודכו ,הלשממ תועורז ,הסדנהה יפנע דומילל רפס "תב ןוגכ םישמתשמ

 ;:ישי*מהחה שומישה .ןוחטבה ימוחתמ םישמתשמב דחו"מב םלרומא הלא םירבד .םיקסע רשאמ הברהב

 .אובל דיתעל ןוזה רדגב ,םיקסעב רבודמש הדימב ,ןיידע אוה ,ןורחאה

 :.תריינ תולועפ לש תומוצע תויומכב לפטמה ןכוממ רלבל תרותב אוה בשחמב ןושארה שומישה

 ;,ב"ו*כו ,תונובשח תנכה ,תרוכשמו רכש תומישר תנכה ןוגכ ןמצע לע תורזוחו תוטושפ תולועפ

 וניאו טעמכ הז שומיש .ולש תוריהמה ,בשחמה לש דבלב תחא תלוכי יוטיב ידיל האב הז שומישב

 לעופ הז שומישב .םיבושיח עוציבל עגונה לכב ורשוכ תאו בשחמה לש ןורכזה רשוכ תא לצנמ

 תא בשחמה ומצעל שבכ הז םוחתב .ותוריהמב ןייטצמה םלדמימ-בחר הספדה-ןוגגצמ רותב בשחמה

 עצבמ וז ותלועפב .םיקסעה רוטקסב דחוימב ,רתויב ברה ןיטינומה תאו רתויב בחרה שומישה

 .התובלשחב הלעמב הנושאר תויהלמ הקוחר איה תאז םע דחי ךא ,תיחרכה הניהש הכאלמ בשחמה

 אקווד םלוא .בושח דיקפת אלממ וניאש וילע הקזח רלבל לש הכאלמכ תרדגומ ותכאלמש םדא

 הכאלמ לכב טעמכ בשחמב םויכ ליעפ בשחמב שומיש לש רתויב טושפה גרדה וניהש הז שומישב

 .(םיכילהת לע חוקפ וא ןוחטב ימוחתב םידחוימ םידיקפת דבלמ) רומאה שומישל תכיישה הכאלמו

 היצמרופניאב לופיטל תוכיישה תוכאלמה לכ תא ללוכ בשחמה תא םימתור וב ינשה בושחה שומישה

 דילוה בשחמב הז שומיש .היצמרופניא לש השגהו ,חותינ ,הריגא ,דוביע ,טוקילו ףוסיא רמולכ

 ,םינותנ גופסל לוכ* בשחמה .ינורטקלא םינותנ דוביע ןשוריפש = 2. 1. תוביתה יספר תא

 לש וז ותלוכימ דאמ ןטק קלח קר .םתוא דבעלו ,יתרפלס חסונב םיחסונמה ,היצמרופניא רמולכ

 היצמרופניאה לש השגהבו ,הריגאב ,ףוסיאב בשחמה תא םימתור ונא .הכ דע ונידי לע לצונ בשחמה

 .בשחמה לש הזילנאה תלוכיב םועז שומיש קר םיקסעה רוטקסב השענ תאז תמועל .תאזה
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 לעופב וכותל םימרזומה םינותנ ןיב האוושה ךורעל וחוכב שי ,יוארכ בשחמה תא םיכירדמ רשאכ

 הלועפב :ןכ לע רתי .ביצקת יפיעס לש םירפסמ לשמל ,םתמרזהל תוכחל הווטצנש םינותנ ןיבו סשממ

 הרושה ,םירפסמה תורוש יתש ןיבש םילדבהה תא ןיע ףרהכ ןייצל בשחמה לוכי האוושה לס וז

 לוכי םנקיתכ םילהנתמ םניא םיניינעה רשאכ .שממ לעופב התוא לבקס הרושהו הל תוכחל הווטצנש

 .בצמה תרמוח לע הדימעהלו הלהנהה תא דימ קיעזהל בסחמה

 םחתנלו שממ לעופב וכותל םימרזומה םינותנה תא ןוחבל לוכי אוה .רתוי דוע תושעל לוכי בשחמה

 המ ןיב לדבהו היטס לכב דיימ בשחמה ןיחבמ וז ותלועפב .םהל תוכחל הווטצנש םינותנה רואל

 לע תויפרגומסייס תורהצה חתנמ אוה רשאכ בשחמה עצבמ וז הלועפ .שממתנש המ ןיבו תופצל הוומצנש

 םיעוזעז ןיבו המדא תדיערמ האצותכ ץראה רודכ תא םידקופה םיעוזעזה ילג ןיב לידבהל תנמ

 תוריכמ ינותנ חותינ ללוכ בשחמה לש וז ותלוכיב ירחסמ שומיש .יעקרק-תת ימוטא ץוציפב םרוקמש

 ירברפב םילעופה םיאפורה םאה ,לשמל .קושה לש םיבושההו םיישחומה םירוטקסה תא רתאל תנמ לע

 לש םירברפה יאפור אמש וא ,הדסה ירעב םהיתימע ומכ תופורת ןתואב םישמתשמ םילודגה םיכרכה

 תדחוימ ךרד יאופר ףנע לכ לש םיאפורל םאה :דועו ?המצע ינפב "קוש תרזיג" םיווהמ םיכרכה

 "קוש תרזיג" אוה האופרב ףנע לכ לש םיאפורה הנחמ םאה ?תופורת םושירל עגונה לכב םהלשמ

 הטיסרבינואב ודמלש םיקיתו םיאפור תצובק ןיב ,תופורתה םושיר תניחבמ לדבהה המו ?המצע ינפב

 ?תיב הטיסרבינואב ודמלש םהיתימע ןיבלו ףלא

 .רחא והשימ לע לטומ הז דיקפת .הלאה תויגוסה לכב תירוקמ הבשחמ בושחל לגוסמ וניא בשחמה

 ונתינש תופורתה תא ,ןיע ףרהכ טעמכ ,חתנמ אוה המיאתמה הכרדהה תא לבקמ בשחמהש ירחא םלוא

 םינווכמ תויהל םיבייח קושה לש הרזג וזיא לא הלהנהל תוארמה תובושח איבמו םיאפור ידי לע

 הניא" וא "תכלוה" הפורתה הדמ וזיאבו ,השדח הפורת לש הצפהל רסקב םישענה הריכמה יצמאמ

 תופורת םושירב םילוח יתב יאפור לש םגהנמ םאה :דועו .המודכו ,רחא וא הז קוסב "תכלוה

 םילדבהה תא םיפקשמה םינותנה ?םהלש םילוחה יבגל םייטרפה םיאפורה גהנמל המוד םהילוחל

 היה אל הלאה םינותנה לש חותינה םלוא ,ונרכזהש הדוקנו הדוקנ לכל רשקב אצמנב ויה הלאה

 .בשחמה אלמלא םלועל עצבתמ

 תוכב - השורדה הרוצבו שורדה ןמזב הקפסל ,הצוחנ היצמרופניא לכ קפסל בשחמה לש הז וחוכ

 הקוחר ה בשחמה לש וז תלוכי םיקסעה בורב יכ ןייצל שי .בשחמה לש הברה תוידדצ-ברה הנומט הז

 תורבחה יכרצ לע ןתעד תתל תולהנהה תא בייחמ הז בצמ .אלמ לוצינ תלצונמ תויהלמ ןיידע

 עגונה לכב הצע וסכתיו וידחי וסנכתי םיבשחמל םיהמומו םילהנמש בייחמ הז בצמ .םילעפמהו

 ןכיסבו דוסי תועקשהב םויכ םינד םילהנמ רשאכ .היצמרופניא קפסל בשחמה לש ותלוכי לוצינל
₪ 

 ךרוצב [ומטה לוקישה תא םהיניע דגנל תוושל ןיידע םיגהונ םה הז גוסמ העצהו העצה לכבש
, 
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 האושתה לש לוקישה רואל םינדה םהמ שי .רומאה יוכסה תניחב ךרוצלש חותינ לש הדיחיו תחא

 העקשההש דע ורבעיש םלנש לש רעושמה רפסמה תא םהיניע דגנל םיאורה םהמ שי .העקשהה ןמ

 םהלש יוושה לש הייארה תיוזמ םידיתעה םיחוורה תא םינחוב םירחא םילהנמ .המצע תא הסכת

 .הנתמהה תפוקת תא תגציימה תיברה תא ונממ םיכנמש ירחא םהלש יוושה רמולכ ,םויכ

 איה תמאה ךא .תורומאה תוטישהמ תחא לכ לש תונורתיה לע החתירב םיחכוותמ תונובשח ילהנמ

 וזיא חכוותהל איה תלוויא ןכ לע .תילאירה תואיצמה יככותב "ךתח" תקזחב איה הטיש לכ יכ

 רתוי הנומת ןתונ הרעשב ךתח הזיא חכוותהל איה תלוויאש םשכ ,רתויב תעלוקה איה ןהמ

 לכ ,ןכא .ךתחה השענ הנעמלש הרטמב יולת לכה .בחורל ךתחה וא ךרואל ךתחה ,הנממ הנוכנ

 ןוחבל אלא הרירב הלהנה לכל התיה אל הכ דע םלוא .תוליעומו "תונוכנ" ןה הלאה תוטישה

 ןיאש הדובע סמועב ךורכ היה תוטישה שולש לכב שומישה ,טושפ .תחא הטיש רואל הניינע תא

 תועקשהל רשקב םישענה םיבושיחהש שורדל הלהנה הלוכי םויכ .בצמה הנתשנ םויכ .וב דומעל

 הלהנהה בשחתת הלאה םיבושיחה תשולש הינפב ואבוי רשאכ .דחי םג םינפואה תשולשב ועצובי

 תובקעב איבתש תולשלתשהה ןמ רתויב תפלאמהו תישחומה הנומתה תא איבמה בושיחב הנושארו שארב

 .חעצהה שומימ

 ,"הירטמואיג" לש בוציעה רושימב אוה בשחמה לש תלוכיה אולמ לוצינ תארקל ךרדב אבה דעצה

 תלילסב םיכורכ םילוקישה לכ תא ףקשמה תונכ*ת בשחמל םיניזמ רשאכ .םייסיפ םינבמ לש רמולכ

 םיחטשה לש דוסיה יווק תא ףקשמה ינש תונכית וכותל םיניזמ ןכ רחאו ,םיחטש הצוחה שיבכ
, 

 תא לולסל שי וב וקה תא הלודג תוריהמב תוותהל בשחמה לכוי זא יכ ,רובעל שיבכה דיתע םהב

 םיחטשה לש תוילכלכהו תויסיפה תונוכתהמ תונורתיה םומיסכמ תקפה תא חיטבמה וקה ,שיבכה

 םירודיס לש הכורא הרוש עובקלו תוותהל בשחמה לוכי הזל המודב .תוצחל שיבכה דעונ םתוא

 ןובשחב םיאיבמש ירחא קר ילמיטפוא ןורתפל םיעיגמ םתעיבקל רשקבש הלא דחוימב ,םייסיפ

 םימוצע םישוגב ריהמ ןורמיתל עגונה לכב וחוכ תא בשחמה ןיגפמ הלא םיבושחב .םילוקיש ןומה

 ןאכ תעדונ םימישרתל םירפסמו םירפסמל םל"מישרת ךופהל בשחמה לש תלוכיל םג .םינתשמ לש

 .הרידא תובישח

 ריזחהל בשחמה לש ותלוכיב רבודמה .םיקסע יבגל רתויב יטנבלר אוה בשחמב אבה בושחה שומישה

 .ךילהת לע "חקפל" בשחמה לש תלוכיה רמולכ ,ערפמל ועבקנש םיאנתה תא םאותה בצמל ךילהת

 עגונה לכב ךורדית לביק םאו ,יאלמ לש תמלוסמ תומכ לע רומשל בשחמה ךרדוה ,לשמל ,םא

 אצויכו םיחולשמה ףקיה ,תוריכמה ףקיה ןוגכ תוערואמ ,יאלמה תויומכ תא םיעבוקה תוערואמל

 םהב םידעומה לע חוודל לוכי אוה .חוקלפה תא וידיל לוטיל בשחמה לש וחוכב שי זא יכ - הזב

 תעשב ,וא ,הינקה תדוקפ תא סיפדהל וליפא לוכ*? אוה .תומיוסמ תורוחס לש יאלמה תא שדחל שי

 הארוה תתל לוכי אוה .הרוחס לש רחא וא הז טירפ רצייל רוצייה תנוכמ לע תווצל ,ךרוצה
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 םא ,בשחמה לש וחוכב שי :ןכ לע רתי .םינוקה דחא לא חולשמ םהמ ןיכהל שיש הרוחס יגוס זכרל

 ,םינסחמב תוחנומה תורוחסה תא ואיביש תנמ לע תולבסה תונוכמ תא ליעפהל ,(יאדכ) יוצר רבדה

 .דחא חולשמל וידחי ןתוא ףרצלו ,הלש ףדמה לע הרוהס לכ

 ידי לע ,וליאכ ,תולבקתמה "לועפית תוטלחה" לע םירבדמה הלא םינווכתמ בשחמה לש וז הלועפל

 עצבמ אלא "תוטלחה" םוש לבקמ וניא בשחמה .םיחנומ לש רומח ףוליס וב שי הז רוביד .בשחמה

 בשחמהש המ .תונכית תועצמאב בשחמל התוא םיניזמ ןכ ירחאו הטלחהה תא םילבקמ הליחת .תודוקפ

 בשחמהש ירחא .שארמ עבקנש הממ הגירח לכ דיימ ןייצלו ךילהתה לע חיגשהל אוה תושעל לגוסמ

 המידק העיספ דוע עוספל םילוכי ונא :ןכ לע רתי .דימ הילע חוודל לוכי אוה הגירחה תא ןייצמ

 ערואמ שחרתיו הרקמב ותבוגת תויהל הכירצ המו תוגירח לע ביגהל וילע דציכ בסחמה תא ךירדהלו

 .םיוסמ

 וא הנוכמ לש התלועפ תא קיספהל לוכי אוה .השעמל הכלה עצבל בסשחמה לכוי הלאה תודוקפה תא

 אוה .תבורעתה תא תונשל וז הרוצבו ,רגסהל וא חתפהל םותסשל תורוהל לוכי אוה .התוא עינתהל

 .וכותל םיניזמ ונחנא רשא הדוקפ לכ עצבל לוכי אוה .חולשמ תדוקפ וא הינק תדוקפ סיפדהל לוכי

 ךורדח לבקש ירחא לועפית תטלחה עצבל לוכי אוה ךא ."לועפית תטלחה" לבקל ונממ רצבנ תאז תמועל

 .הביט לע ןוכנ

 .הלהנהה ידי לע תולבקתמה תויגטרטסא תוטלחהל עגונה לכב בשחמה לש וקלח רבגיו ךלי ,ףוסבלו

 חקפל התרטמש הלועפהמ ירמגל הנוש הז דיקפת .דיתעב הלועפה יכרד תא תועבוקה תוטלחה רמולכ

 ,שממ לעופב הטלחה תלבקב רושק הז דיקפת .ערפמלמו שארמ העבקנש תרגסמהמ הטסי לבל ,ךילהת לע

 .ךילהתב יוניש איבהל ידכ תושסעל שיש םישעמה לע הטלחה רמולכ

 םא שחרתהל דיתע המ תוריהמב עובקל לוכי אוה ."הייקחה" עצבל בשחמה לוכי ובש דיקפתה והז

 םידעצה םה וליא עובקל בשחמהמ רצבנ תאז תמועל .תומיוסמ תוחנהל םאתהב ועצובי תומיוסמ תולועפ

 ךרוצ היהי ילואש םידעצה םג .תוחנהה תא עובקל ונממ רצבנ ןכ-ומכ .םתושעל ךרוצ היהי ילואש

 וחוכב שי ,תאז תמועל .בשחמל וניזהל שיש תונכיתב םיללכנ ויהיש ןידה ןמ תוחנהה םגו םעצבל

 תסנכה ,לשמל .תויסיסב תודבוע הינפל איבמ אוהש ךכ ידי לע הלהנהה יניע תא ריאהל בשחמה לש

 ,תוריכמ לש םיוסמ ףקיה שארמ רעשל רשפא רשאכ קרו ךא תקדצומ היהת הזו הז ריחמב שדח רצומ

 ורוציי ,תומייוסמ תויומכבו םיוסמ ריחמב רכמנה םיוסמ רצומ יכ הלהנהל עידוהל לוכי בשחמה

 המ הלהנהל עידוהל לוכי בשחמה :דועו .םיוסמ לובגמ גורחת אל ולש תולעה םא קר יאדכ היהי

 החלצה לש יוכס היהי רצומלש ידכ רחא וא הז שדח רצומ לש רעושמה תוריכמה-ףקיה תויהל ךירצ
 .ו

 הרבחל תולגל בשחמה לוכי ןכ-ומכ .הז גוסמ םירחא םיאצמימ הלהנהל איצמהל בסחמה לופי ןכ
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 .תמיוסמ הטלחה הלבק רשאכ הלהנהה יניע דגנל ויה ,תויתרכה-תתו תויתרכה ,תוחנה וליא

 :האבה הבושתה תא בשחממ לבקל לכות ם*וסמ רוציי רשוכ ול שיש שדח לעפמ הנובה הרבח

 ,רכמהל הלא תויומכ תוכירצ םינש המכ ךשמבו ,לעפמה ירצומ לש הריכמה תויומכ ןה המ

 .הלש העקשהה ןמ תמיוסמ האושת לבקת הרבחהש ךכ ,םיריחמ וליאבו

 תא עצבמש אוה בשחמה ובשו הבר תולסיאב שונא ירוצי םילעופ ובש רתוי לפלופמ םוחת

 םימ דוחיב ,םימ לש ץחל תועצמאב ורצי"ל רשפאש ילמעח חוכ לש םוחתה וניה הכאלמה

 ןיא וזכ הנחת יכ וילאמ ןבומ .תילמסח-ורדיה חוכ תנחתב רומא רבדהש יפכ ,םילפונ

 .הלש םוקימה תניחבמ רתויב תלבגומ איה ןכלו ,םימה םייוצמ וב םוקמב אלא התוא םינוב

 ונא .רתאו רתא לכב ןליעפהל רשפא למשח חוכ תקפהל תורחאה תוטיסה שולש ,תאז תמועל

 ,יעבט זאגו טפנ ,ןבא ימהפ רמולכ ,םינבואמב םרוקמש קלד ינימב םימה תא םמחל םילוכי

 .ילמשח חוכ וז הרוצב םירצויו ,םידא תניברוט לש םילגלגה תא םיבבוסמה םידא לבקלו

 אוה הזה זאגה .ןוליס תניברוטב זאג לש רישי םומיח תועצמאב איה תישילשה תורשפאה

 .תימוטא היגרנא תועקעצמאב איה הנורחאהו תיעיברה תורשפאה .ריוא ללכ ךרדב

 .דאמ דע םינוש ןהיתורוקמ תונורחאה תויגולונכטה שולש

 ליבשב .תורחאה יתשל ףילחת תישענ ןתשולשמ תחא לכ ,תכלוהו תרבוג הדימב .ךא

 .רתויב לוזה הארנה "פכ אוה תימוטא היגרנא תרזעב קפומה למשחה דאמ תולודג חוכ תונחת

 | איה ןוליס תניברוטש יאדול בורק *רה תידדצ-בר וא הנטק חוכ תנחת םיננכתמ רשאכ

 ,ףונ*ברומה, לכמ רתויב הצופנה םגו ,רתויב הקיתוה הניהש םידאה תניברוט .רתויב תיאדכה

 דחיו תימוטא היגרנאב תלעפומה הניברוט ומכ הלוז הניא איה .םייניב ךרד ןיעכ הוהמ

 .הנטקה ןוליסה תניברוט לש וזמ הטעמ הלש תוידדצ ברה תאז םע

 תוימוטא חוכ תונחת 25 תועצמאב תולקב וקפסל רשפא תירבה תוצראל שורדה ילמשחה חוכה

 ,תוידדצ-בד תונטק ,תוימוקמ ןוליס תונחת תפסותב ,הנידמה יבחרב תורוזפה דאמ תולודג

 תוניברוט וידחי ףרצל רשפא רובצה יתורש לש חוכה תונחתב םלוא .רזע תונחתכ | תושמשמה

 תוכ תונחת תולוכי ןכ ומכ .תימוטא היגרנאו םידא תוניברוט וא ,ןוליס תוניברוטו םידא

 לכ .םידא תוניברוט קרו ךא טעמכ קיזחהל רמולכ ,רבעב וגהנש יפכ אבהל םג גוהנל הלא

 םילכ רציימ ,ללכהמ אצוי אלל ,ילמשח חוכ תקפהל דויצ לש םילודגה םינרציהמ דחא

 .תורכזנה תויגולונכטה תשולשמ תחא לכ לע םיססבתמה



 :.קלמשו<-כ
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 :תודחוימה ויתורטמל דויצ לש ןימ לכ ,דרפנב ללכ ךרדב םירצוימ הלאה דויצה ינימ תשולש

 עינמ חוכ ליבשב רתוי הנטק הדימבו) למשחה תורבח ליבשב םירציימ םידאה תוניברומ תא

 ;רקחמו חותיפ לש םיכרצ ליבשב הנושארו שארב הכ דע ונבנ תוימוסא חוכ תונחת ;(תוינאל

 תויגולונכטה תשולש תודמוע םויכ .םיעסונ יסוטמ ליבשב ונבנ תוינוליס חוכ תונחת

 תוחתפתה לע ביגהל לוכי למשח תוניברוט לש ןרציה .וזל וז הריהמ תוברקתה ןמיסב הלאה

 דודיעו ןובריד ידכ ךות תויגולונכטה שטולש תא רצייל לוכי אוה .םינפוא המכו המכב וז

 חותיפו לולכש לש ץמאמה רקיע תא שידקהל לוכי אוה .ןהמ תחאו תחא לכ לש יתורחתה חוכה

 הרוצב ליח לא ליחמ תירבה תוצראב םויכ תודעוצ תויניערג חכ תונחת) תחא היגולונכטל

 םא רתויב הלודגה החלצהה תא רוצקי ןרציה :תעדה לע לבקתמ דאמ הארנש המ ,וא .(המיסרמ

 .דחא ףורצב שולשה ןיבמ תויגולונכט יתש ףרצי

 םא ,ילמשח חוכ תקפה לש ילכלכה ףנעב היופצה תוחתפתהה תניחבמ ,תופצל ןרציה לוכי המ

 רתויב םימלוה ויהי למשח לש םיריחמ וליא ?וינפב םיחותפה םינוויכה תסלשמ דחאב ךלי

 וליא :ךפהלו ?ומצעל ץמאל וילעש רעושמה םינמזה חול והמ ?םינוויכה תשלשמ דחא לכל

 ?תרחא וא וז הטלחהמ תועמתשמ יותיעל רשאב תונקסמ

 בשחמל ןזות היצמרופניאהש יאנתב ,הז גוסמ תולאשל תובושת בישהל הלוכי "הייקחהה"

 תוערואמל רשקב הנושארו שארב "הייקחהה" הלעפוה הכ דע .הכלהכ עצובי הלש תונכיתהשסו

 לכונ הייקחה תרזעב :לשמל .שארמ העידי רשפאמו ביצי םיפואש תוערואמ ,יסיפה םלועב

 עוצבל תולודגה תוינכתה תחא םשגותו הרקמב םילקאה הדסב תויופצה תואצותה תא עובקל

 בחורל רכס תונבל םיעיצמה םייסור םינעדמ רפסמ לש תינכתה ןוגכ ;םיימילקא םייונש

 רתוי םח םילקא חטבוי הזמ האצותכו ,המורד עונל םינוחרקהמ ענמיש המ ,גנירב ירצימ

 םהילעש רתוי ןטק הדימ הנקב תויקחה ,וא .טקשה סוניקואה לש ינופצה קלחה יבחרמב

 .החלצהב העצובש רוציי יכילהת לש הייקחה תינמנ

 ינינעב הבושח תיגטרטסא הטלחה לש תחלצומ הייקחה עצבל שיא חילצה אל הכ דע םלוא

 ,דיתעב ושחרתיש םיילכלכו םייתרבח ,םייטילופ תוערואמל רשקב איה וזכ הטלחה .םיקסע

 "תונמוזמ םיתע" םהל ןיא ,שארמ םתוא תוזחל רשפא םהיפלש רכיה ינמיס םהב ןיאש תוערואמ

 הייקחהה תא עצבל שיא חילצה אל םללגבש םייסשקה ."םיקוח" םהל ןיא ,םיסחרתמ םה ןהבש

 עצבל םיעדוי ונא ןיאש הזב םרוקמ הלאה םיישקה .םדאב אלא בשחמב וניא םרוקמ הרומאה

 הנושארו שארב .הז ישוק לע רבגתנו בר ןמז רובעי אל ךא .םיאתמה תונכיתה תא בשחמב

 - קווישל רשקב תוטלחה ןוגכ ,םיקסע ינינעב תורזוח תוטלחהל עגונה לכב וז תיזחת הרומא

 .ןוה תעקשה לש רתוי תוטושפ תורוצו ,םיריחמ תעיבק ,סדח רצומ

./. 
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 היהי תוטלחה תלבק תרזיגב וב שומישה בשחמב דיתעב םייופצה םישומישה לכמ יכ ןכתי

 תוטלחה תלבקב םיכורכה םילוקישה תא לוקשל ןאובבש ושוריפ הז שומיש .רתויב ביהרמה

 דציכו םיאצומ דציכ דומללו תיתטיש הבשחמ ךרד ןמצעל לגסל תולהנהה וכרטצי תויגטרטסא

 ,םיוסמ הלועפ וק ססבתמ ןהילעש תוחנה .היגטרטסא לש תויביטנרטלא תויורשפא םיחתנמ

 לומגל הלהנהה תבוחמ .ןיררוע ןהילע ןיאש תורורב תועיבקל ןכפהל וחוכב שי בשחמה

 ,תיטילנא ךרדב הלהנהה גהנת היתוטלהחה תא טילחהל האובבש ךכ ידי לע הז ותורש לע בשחמל

 הנזוהש היצמרופניאב קרו ךא לפטל לגוסמ בשחמהש בוס ריכזהל שי יכ .תיתטישו תילנויצר

 הלהנה רשאכ קר .ול ונתינש םיכורדית לש עוציב רדגב הלוכ לכ איה ותלועפ יכו ,וכותל

 םינינעב הל רוזעל בשחמה לוכי זא קר ,הלבקש הטלחה לש תועמשמה תא בטיה בטיה הניבמ

 בשחמה םג ןכ תימצעה ותדובעב תיב תונבל לוכי וניא שיטפש םשכ .וז הטלחהל םיעגונה

 :תימצעה ותבשחמב הזילנא תושעל לגוסמ וניא

 ןיבו ןויגה ןיב לידבהל ותלוכי-יא איה בשחמה הקול הב הלעמב הנושארה הבושחה הלבגימה

 "וגיג" יוניכב בשחמה לש וז ותנוכת תא םינבשחמה םינכמ תיעוצקמה םנושלב .לבהו תוטש

 אטבל הצריש ימ ."תוטש תאצוי תוטש תסנכנ רשאכ" ,ילגנאה טפשמה לש תובית ישאר אוהש

 תואדול הרעשה ךופהל עדויה םלועב בשחמ ןיא יכ רמול לכו* הנידע רתוי ןושלב הז ןויער

 תויוחתפתהל עגונה לכפי דלונה תא אבנל בשחמ םוש לכוי אל ךכ םושמ .תואיקבל תורוב וא

 םלוע יבגל .בצמה הנוש יסיפה םלועה *בגל .תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח ,תויטלופ

 .דיתעב םג םימייקו םירירש ויהי רבעב םימייקו םירירש ויהש םיקוחה יכ םיחינמ ונא הז

 היהש המ יכ הטושפה החנהה לע תנעשנ וז ותעיבקו .שחרתהל חרכומ המ בסשחמה עבוק הז םוחתב

 ונחוכמ רצבנש המו .תודיתע אבנלו דלונה תא תוארל םילוכי םניא שונא ירוצי .היהיש אוה

 .עצבלו חתנל קר לוכי אוה ."הטלחה לבקל" לוכי וניא בשחמה ,ןכא .בשחמה לש וחוכמ םג רצבנ

 גוסו גוס לכב לפטל לוכי וניא בשחמה .הנושארהמ הבושח תוחפ הניאש ,הינש הלבגימ בשחמל

 הידממ תא עובקל ןתינש היצמרופניא לש גוסב ךא לפטל לגוסמ אוה ."היצמרופניא" לש

 היצמרופניאהמ קלח קר אוה היצמרופניא לש הז גוס .תיגול ךרדב הב לפטל ןתינשו היתויומכו

 לגוסמ בשחמה ןיא השגרהו הסיפת לש ךרדב קר התוא םיגישמ רשא היצמרופניא .הל םיקוקז ונאש

 קקותשמ התוא רתויב תינויחה היצמרופניאה יכ .תולהנה ליבשב דאמ בושח אוה הז דצ .הב לפטל

 .היתויומכ ןה המ עובקל ןתינ אלש גוסהמ איה - איבצמ וא יטילופ גיהנמ וא - םיקסע שיא לבקל

 ,שחרתהל דמועה והשמ לע העידי איה וז היצמרופניא .אל ותו ,שוחב סופתל רשפא וז היצמרופניא

 ,םירבדה ךלהמב לוחל דמועה יוניש לע העידי
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 דרופ תרבח הרציי התוא ,לסאדא םגדמ תינוכמה ןבומכ איה הז רשקהב תמסרופמה אמגודה

 .הבר הכ תוידוסיב רקחנ וב רוטקה לכ רשא יתיישעת רצומ היה אל דוע .1956 תנשב

 םלוא .ואבוהו וזכור ,םאיצמהל שקבלו תעדה לע םתולעהל היה רשפא רשא "םינותנה" לכ

 .תורומתו םייוניש תירבה תוצראב תוינוכמה קוסב ונמתסנ תלהנתמ וז הלועפ דועב

 וניש הסנכה לש םילוקש דוסי לע םהיתוינוכמ תא תונקל הנש םיעברא ךשמב וגהנש םינוק

 תוינוכמה קוש לש הקולחה .םעט לש םילוקיש דוסי לע תוינוכמ םינוק וליחתהו םגהנממ

 תומא יפ לע ,השדח הקולח השרי המוקמ תאו תרערעתמ הליחתה הסנכה תוגרד לש םירוטקסל

 .וז הרומת לע ועיבצה אל לסאדא תינוכמל רטקב וזכורש םינותנה ירפסמ .םעט לש הדימ

 םילוכי םירפסמה .םידיגו רוע שבלו שממתנ רבכש המ קר שיחמהל םילוכי םירפסמ יכ

 רשקב קרו ךא זכרל רשפא םירפסמ :לכה לעו .טילשה וקה לע ,עצוממה לע קר עיבצהל

 .םידידמ םירבדל

 ץפח לש םעט תא וא עבצה תא אל ךא ,ץפח לש ךרואה תא דודמל רשפא רטמ לש הדימ הנקב

 הנכס תמייק ירה ובש תועירכמה .תונוכתה םה רבודמה ץפחה לש עבצהו םעטה םאו .הז

 :תורחא םילמב .ולש ךרואה תא תונקידב דדמ "כ ףא ,תיעטומ הטלחה לבקי וב קסועה םדאש

 וז הטלחה .תויטנבלרה וא תובושחה תונוכתה תא ההזמה הטלחה לע תתתשומ תומכה תעיבק

 הז בקע תדחוימ תובישח ול תעדונ הז דצ.המוקמב ףילחת איבהל וא הלבקל בשהמהמ רצבנ

 םניא - הרבחב ,םיקוושב ,יקשמב תוערואמ - קסעה תרגסמל ץוחמ םישחרתמה תוערואמש

 ,שודיחה אוה הלא תוערוקמבש בושחה דצה .תיתומכה םתועמשמ תא יוארכ דודמל רשפאש הלאכ

 םה םהב לפטללוכי בשחמהש םירבדה .יוניש לע עיבצמה ערואמה ,היה אל דוע ותומכש רבד

 םבורב םה הלא םירבד .תובישח םמצעל ושבכו םידיגו רוע וסשבלש ,ושחרתה רבכש םירבד

 .רבעב ועריאש תוערואמ עירכמה

 לגוסמ וניא בשחמהש ,ללכ ךרדב ,הלא םניהש םה קסע לש וילתכל ץוחמ םישחרתמ תוערואמ

 תינייפואה וז הלבגיממ םלעתהל אל הלהנהה תבוחמ .הלהנהה תעידיל םאיבהלו םתוא ןייצל

 תוארל שיו ,קסעה ךותב םישחרתמה םינינעב הנוטארו שארב איה בשחמה לש ותלוכי .בשחמל

 ןיעגמ קר םלוא .הלא תוימינפ תויוחתפתה לע חקפל רשפאמה ילכ הנושארו שארבו רקיעב וב

 קסע לש תולועפה .שממ לש תואצותל עיגהל ול םירשפאמס םה תינוציחה ותביבס םע קסע לש

 חוקלה אובב קר .דבלב תואצוהב ךורכה גוסהמ ןלוכ ןה ימינפה ומלועמ תוגרוח ןניאש

 .םיחוורו תוסנכהל ,שממ לש םיכרעל קסע לש ויצמאמ םיכפוה
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 תויוחתפתהל רשאב הלהנה ידי לע תועבקנה תוחנהה יוהזל הלודג המורת םורתל תבייח הריקחה

 קודבלו בוחרל תאצל םילהנמה לע הייקחה לש וז הלועפ עצבמ בשחמש ירחא .קשמבו קוסב ,"ץוחב"

 הרשכה הלהנהל קינעת בשחמה לש הרומאה המורתה .תואיצמה םע דחא הנקב תולוע הלא תוחנה םא

 ןיעב ףיקשהל תאש רתיב הלהנהה תא ןברדת םג וז המורת .הלש היתוחנה תא ןוחבל רתוי הבוט

 הלהנה יניע דגנל ףושחל ידכ םהב ןיא הלאה םיצמאמה לכ ךא .המצע הלש תווקתה לע תיתרוקב

 .הנבהו הסיפת לש ךרדב קר םיאור איהש תומכ תואיצמה תא יכ .תואיצמה תא

 לולע אוה .דירחמ לושכמ תויהל בשחמה לולע וז הלבגמ לש היטעב יכ רמול ימצעל השרמ ינא

 הריהמהו הבורמה ,תקיודמה "היצמרופניאה" לע םבהי לכ תא וכילשי םילהנמ םא .הנכס תויהל

 םילהנמה בצמ .ודספהב בסטחמה רכש אצ" ירה ,ןוציחה םלועהמ םמצע וקתני הז בקעו בשחמה לש

 ומשו בשחמל ללכ וקקזנ אל וליא תויהל היה יושעש יפכמ עורג רתוי הברה היהי ךכ םיגהונה

 לש המוצעה תומכה ירחא ללוש וכלי רשא םילהנמ .םהלש תואצמתהבו היציאוטניאב םחטבמ

 הילע רשא ,םתוא תבבוסמה תואיצמה תא ןוחבל ולשרתיו ,בשחמהמ תמרוזה תימינפ היצמרופניא

 הלא םילהנמ - "תנמיהמ אל" ,"תקיודמ אל" ,"תינאגאלאב" התוא ואריו זוב יניעב וטיבי

 הלהנה תדעוצ וב ליבשה .תואטורגה תמ"רעל וקרזיי םה .לאסדא תינוכמ לש הפוסכ היהי םפוס

 .וילעב ןוצר תא השועה ילכ אלא וניא בשחמה יכ ,בשחמה אלו ותוא תעבוקש איה

 :הז אוה הלש הנבמבו הלש םידיקפתב ,הלהנה לש המלועב בשחמה סינכי ותוא עירכמה יונישה

 ןהל תויופצ הז בקעו "תונטק תוטלחה" תוחפו תוחפ לבקל תולהנה וכרטצי בשחמהמ האצותכ

 םוקמב תואבה תולודג תוטלחה לבקל בשחמה עבתי ינש דצמ ."תונטק תואיגש" תוחפו תוחפ

 :תורחא םילמב .דאמ הרמ תועט וז היהת ?רה תועט ירפ ויהי תולודגה תוטלההה םאו .תונטקה

 בשחמה .ןוכנה אוה הזמ ךפהה . ינוניבה לוהינה תוגרד תא "לסחי" בשחמהש הרבסב תמא ןיא

 ינוניבה לוהינה גהונ םויכ רשא תוביסנ ןתוא לכב תוטלחה לבקל ינוניבה לוהינה תא חירכי

 קוה דא יבצמל לגתסהל לבוקמש יפכ ,הבשחמ אללו בצמה חותינ אלל לגתסהל ,ןהילא לגתסהל

 ךא.קוה-דא לש הז דוסי לע ויתוטלחה תא לבקמ ירוזא תוריכמ להנמ .םייפיצפסו םיישחומ

 גהונה ירוזא תוריכמ להנמ יכ ןייצל שי תאז םע דחי .ןמשל תויואר ןניא ולא "תוטלחה"

 ,הזכ דעצ לכו ,ומצע ינפב דעצ איה ולש הטלחה לכ יכ .םילודג םינוכסב ןכתסמ וניא ךכ

 .ולטבלו ונממ רוזחל רשפא ,ללכהמ אצוי אלל

 ירה ,םיחולשמה ינייניע תא וא יאלמה תיסיטרכ לוהינ תא בשחמה לע ליטהל םיצור רשאכ םלוא

 ףאו תולקה תוטלחהה גוסמ הניא וז וז הטלחה .שאר דבוכב הלבקל שיש שממ הטלחהב ךרוצ שי

 איה תלבקתמ וז הטלחה רשאכ .ןוכנה אוה הזמ ךפהה .ןוכס ןהב ןיאש תוטלחהה גוסמ אל

 קסעה לע תועיפשמה תכל תקיחרמ תובישח תולעב תוטלחה המכו המכ ,הילאמ ,היתובקעב תררוג

 י/
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 ףסכה לע ,לעפמבש רוצייה ירדסו רוצייה תוסכמ לע ,םינכרצל ןתינה תורשה לע ,ולוכ

 להנמה לע .הלאב םיאצויכ םירחא םידדצ לעו ,אפקומ ףסכ השעמל וניהש יאלמב ץעקשומה

 לכל רשקב הממיב תועש 24 לש תורש תוחוקלה לכל תתל וחוכב שי םא שאר דבוכב לוקסל

 והובו והותו יאלמל עגונה לכב ירשפא יתלב בצמ ליגרכ רצוי הזכ תורש יכ .רצומו רצומ

 םא הלאשה תלאשנ ירה וז ךרדב תכלל ברסמ להנמה םא .רוצייה תוסכמל עגונה לכב רומג

 הדימ תמא וזיא יפל :תולאש דועו ?דבלב "םיבוטה" תוחוקלל הזכ תורש קינעהל ןכומ אוה

 רומאה תורשה תא םיבוטה תוחוקלל תתל להנמה ןכומ םאה ?"בוס" חוקל והימ עבוק אוה

 יוארש רצומה והמו ?"םייזכרמה" םירצומל רשקב קרו ךא וא ,רצומו רצומ לכל רסקב

 ?":זכרמ" רותב ורידגהל

 היה וליאכ דחולמ גהנמ חוקלו חוקל לכב קסעה גהנ בשחמל םירומאה םידיקפתה תריסמ דע

 קסעה גאד ,תמדוקה םעפב וב וגהנש ךרדה לע ןטרו זגר חוקל םא .דיחי ןב הוקל לכ

 .וזכ הטישב דובעל לגוסמ וניא בשחמה םלוא .תרחא חוקל ותוא לא וסחיתי האבה םעפבש

 םיצור רשאכ .לאמש וא ןימי םהמ םיזז ןיאש ,םירורב תונורקע ול וותיש סשרוד בסחמה

 תוארוההש אוה רובעי לב יאנת ?רה ,םיחולסמהו יאלמה לע הוקיפב בשחמה הא םותרל

 וססבתיש הבוח הלא תוארוה .םירורב תונורקע תלעב תוינידמ לע וססבתי הז חוקפל רשקב

 ."לועפת תוטלחה" תויורקה תוטלחהה ראש לכ יבגל ןידה אוה .תינורקע דוסי-תטלחה לע

 לכ תוססבתמ הילע תינורקע הטלחה ןיאב .תויתימאה תוטלחהה גוסמ ןה הלאה תוטלההה לכ

 הכאלמה .ןעוציבל עגונה לכב בשחמה תא ךירדהל תורשפא לכ ןיא ,ןתוא ונינמש תוטלחהה

 בשחמהש המ .שארמ העבקנש תוינידמ לע תססבתמה וז קרו ךא איה העצבל לוכי בכהמה רסא

 הלהנהה רשא הלועפ יוקו םיכילהת םנכ לע ריזחהלו םייקל :הז קרו ךא אוה תוסעל לובי

 תינוניבה לוהינה תוגרד תלועפש ךכל םורגת בשחמה לש תרבוג העפשה .םהילע הדי הכמס

 יפוא אוה היפוא וז הלועפ םויכש ןמזב וב ,תוטלחה תלבקב תאטבתמה הלועפ לש יפוא לבקת

 .תולגתסה לס

 להנמ לש וקלח תנמ תולגתסהה התיה הכ דע .םיקסעה םלועלו תולהנהל הבוט הרושב יהוז

 .תוטלחה םילבקמה הלא ןיב תויהל הכז אלו םיינכט םידיקפת עצב הזכ להנמ .ינוניב גרדמ

 תוטלחה לבקל ,עתפל ,םהמ שרדנ ,ידמל שישק ליגב ,הגרדב ולע הז גוסמ םילהנמ רשאכ

 ,שנא הללגבש תערכמה הביסה יהוז .םלועמ וסנתנ אל ןהבש תוטלחה ,םייקסע םינוכיסב תורוסקה

 בשחמש ןידה ןמ .תוהובג תוגרדל םילוע םה רשאכ ןחהבמב םידמוע םניא ינוניבה לוהנה

 .םייתימא םילהנמל תוארוה ילבקמ ךפוהה חוכ רידא ריסכמכ לעפי



= 

 .ינוניבה לוהינה לש יתומכה חוכב שממ לש םוצמצ לוחי םא קפס ליטמ וליפא ינא ימצעשכל

 םידיקפתה הנבמב תוכרעמ דודש השוריפ ןהב רבודמש תויגוסב התוא ללוחי בשחמהש הרומתה

 ךרעמב הילוח התוא לע הדובעה ןוגרא תא ליטהל ונל רשפאמ בשחמה .ינוניבה לוהנה לש

 ררחשמ ךכ ידי לע .רתויב תכמסומה ,הז הרקמב ,הניהש איה יכ רמוא ןויגהה רשא םידיקפתה

 תוריכמ להנמ לש יתרוסמה דיקפתה .תמאב םיבושח םידיקפת עוצבל ינוניבה לוהנה תא בשחמה

 תבשחנ וז הלועפ .םירכומ לש תווצ להנלו רישכהל וילע ,תישאר :םיקלח השולש ללוכ ירוזא

 אוה ירוזא תוריכמ להנמ יכ .דבלב הכלהל יכ םא ,ירוזא תוריכמ להנמ לש ירקיעה ודיקפתל

 תומישר תנבה ,תויבג ,םיארשא ,תונובשח ןוגכ ,תריינ לש תומירעב לפטמה דרשמ להנמ םג

 תויהל :ידמל דבכה ישילשה דיקפתה וילע לטומ הזל ףסונב .הלאב תואצויכ תולועפו ,תרוכשמ

 רשפאמ בשחמה .רוזאה יבחר לכב םירוזפה תוחוקלל םיחולשמב לפטלו תורוחס ןסחמל יארחא

 ,םיארשא ,חולשמ תודועת ,תרוכשמ תומישר ,תונובשח .ישארה דרשמב תריינה תדובע לכ תא זכרל

 דרשמב דמועה בשחמ .ישארה דרשמב עצבתהל תבי*ח הלא לכל רשקב הדובעה - חולשמ תוארוה

 םיפינס ליבשב תריינה תדובע תא עצבל ,םייתרחמו רחמ תאש רתיב לכויו ,םויכ רבכ לוכי ישארה

 .ץראה רודכ ינפ לע רתאו רתא לכב םירוזפה
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 ו ל ל ל הלהנהה הנבימ תא םינשמ םיבשחמה

 רליו .ל סמות תאמ

 ןוגראה לש ןיעל הארנה הנבמב םייוניש

 האצותכ ,תרחא וא וז הדימב ,ךלוהו הנתשמ ןיעל הארנה ינוגראה הנבמה ,ןפוד אצוי אלל

 תרוצ תא תונשמ קר אל בשחמ תוכרעמש רחאמ טלחהב תינויגה העפשה יהוז .םיבשחמה תגהנהמ

 האצותכ .בשחמה ןיבל םדא ןיב הכרעה ידיקפת תקולחל תואיבמ אלא ,ןוגראב עדימה ימרז

 תומרה רפסמבו ,חוקיפה חווטב ,תוקלחמל הקולחב ןיעל םיארנה םייונש םיעבונ ,ךכמ

 .תוילהנמה

 תוקלחמל הקולהב םייוניש

 ,תירבה-תוצראב לודג לעפמ .תוקלחמל הקולחב םייוניסל תואמגוד אוצמל השק הז ןיא

 ןמ האצותכ .(םהיתוקלחמ תאו) אישנ ינגס לש תויצקנופ יתש גזימ לשמל ,םילענ רוצייל

 ישאר ףגא רצונ ןוזמ רוצייב תקסועה הרבחב .קווישהו-רוצייה תוקלחמ וגזמתנ בושחימה

 תרזופמ ןכל םדוק התיה וז היצקנופ .בשחמ תולועפל הבחר הבסהמ האצותכ - קווישל - שדח

 .רתוי םיכומנ םייתקלחמ םיגרדב תובר תוקלחמ ןיב

 יתשל םיפצמ ונא ,תויתטיש תוינבת לע םיחיכומ םייונישה :.םאה איה תניינעמה הלאשה

 ונייה םיכירצ ,ינויגה ןפואב .(היצזילנויצקנופ) תוידוקפיתו גוזימ - הלאכ תוינבת

 הז ןויגה .תודרפנ תוקלחמ לש ןדוחיא וא ןגוזימ תארקל המגמ לש התואיצמב חכווהל

 תוליעפה לש הקולחה תא ףקשהמ ,יהשלכ הרבח לש יתרוסמה יתקלחמה הנבמה .טושפ אוה

 הדימב תונטק תויהל תובייח הלא תודיחי .לוהינל תונתינה תודיחיל תיללכה תינוגראה

 ןורתפ תא וא הכרעהה תא עצבלו םהילא םרוזה עדימה םרז םע דדומתהל םילהנמל תרשפאמה

 לדג ,םילהנמ םע "הדובעב םיפתתשמ" םיבשחמה רשאכ .הדובעה עוציבל תוצוחנה תויעבה

 קלחל רבדב חרכה ןיא בוש ,ךכמ האצותכ .תויעבה ןורתפו עדימה לוכיעל ילהנימה רשוכה

 .רבעב ץוחנ היהש יפכ ,בר הכ קוידב (םישנאה תוצובק תאו) םידיקפתה תא

 עבש לש גוזימ ןושאר בלשב עריא ןוזמה ןרצי תמגודב .גוזימ לש םירקמ ינש ונאבה

 ,תירטוזה המרב הלהנהה יפגא תשולשמ דחא לכב (קוויש הארקנש) תחאל תונוש תויצקנופ

 .תיללכה הלהנהה תמרב דחאל ולא םיפגא וגזומ ינש בלטבו
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 "תוליבקמ" תוקלחממ רבעמב ,ינויגה ןפואב ,היופצ םייתקלחמ םייוניש לש תפסונ הרוצ

 תא הצקה ןמ ךופהי בשחמה יכ ,החנהה לע ססובמ ןויגהה ,בושו .תוידוקפית תוקלחמל

 ,םילדג םינוגרא רשאכ ינוגרא לודיגמ ,ירוטסלה ןפואב תעבונה תוקלחמל הקולחה תרוצ

 תוקלחמ לש ,תוכומנ תומרב ,הריצי ידי-לע תורתפנ עדימ לש רתי תסמעה לש תויעבה ירה

 ,םייוסמ רצומ לש הקופתל תיארחא תחא לכו ,המוד םידוקפת בכרה םהמ תחא לכב רשא ,תומואת

 תוקלחממ רבעמל היטנ הארת הלדג הרבח ,הרצקב .םייוסמ יפרגואיג רוזיאב הלועפל וא

 היתולועפ תא הבסמה הרבח ירה ,םיווש םניה םינותנה ראש רשאכ ;"תוליבקמ"ל תוידוקפית

 .הכופה היטנ הארת בשחמל

 םירקוח ןיבל םילהנמ ןיב ומוציעב יורש (היצזילנויצקנופ) תוידוקפיתל עגונב חוכיווה

 הנבמה תא תונורחאה םינשה םירשע ךשמב וניש תובר תוינקירמא תורבח .תירבה-תוצראב

 םיקסעה ףקיהמ ועבנש תויעבל ןורתפכ ,"םיפגאב הלועפ" הנוכמש המל ,םהלש יתקלחמה

 תובורק םיתיעל הרצי ,םיפגא לש הטישב תודבועה תורבחב בשחמה תעפוה .לדגו ךלוהה

 .המאתה לש תורומח תויעב תובורק ם*תיעל התוול םלפגאב הלועפה .המאתה לש תורומח תויעב

 הנוכמש המ תא רוציל ידכ ריחמתה תוכרעמב םייונלשב תובורק םיתיעל התוול םיפגאב הלועפה

 םיענכשמל םייפגאה םינבמה תוכזב םינועיטה תא ךפוה ,בשחמ תוכרעמ חותיפ ."םיחוור ידקומ"

 רוצייל הרבחה רבדב ונאבהש המגודה .םיחוור ידקומ לש םתמאתה רבדב תולאש הלעמו ,תוחפ

 .תוידוקפית תוקלחמל הקולח תארקל םיפגאב תלעופה הרבחב יונישה תליחת תא הארמ ,ןוזמ

 םידוקפית איבהל םיקזח םיצחל םימייק יכ םיעדול ונא .החותפ ןיידע וז הלאש יכ ,רורב

 םיצחל המכ םע םיעדוי ונניא ןיידע .בשחמה .תעפוה םע ,תיללכה הלהנהה תמרל םימייוסמ

 תבתכומ תוקלחמל תיסיסבה הקולחה יכ ,תאז םע ןייצל יואר .תכל-יקיחרמו םיקימעמ םה הלא

 הלהנה תרחוב הב ךרדה .םנבמו הרבחה תלעופ םהב םירצומהו םיבאשמה "קוש ידי-לע הארנכ

 ,קושה ידי-לע םיבתכומה םייללכה םיווקל רבעמ ,הרבחה לש ימינפה הנבמה תא רידגהל

 בשחמה יכ ,םיזוח ונא .ותכרעהו עדימה דוביע לש תוילכלכהו תוינכטה תולאשה תא םיפקשמ

 תוידוקפית תארקל היטנ רוציתש תאזכ ךרדב ,עדימה דוביע לש תילכלכה היעבה תא הנשי

 לכ ונאצמ אל ,התע דע וז המגמל תואמגוד לש טעומ רפסמ קר ונל ואצמנש ףא .רתוי הלודג

 .הליבקמ הקולח רתי תארקל בושחיממ םיעבונה םיצחל לש תואמגוד
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 תוקיפה חווטב םייונישה

 יפוא יווקל יתטיש ןפואב סחוימ (םהילע הנוממל םיחוודמה םישנאה רפסמ) חוקיפה חווט

 ןוגראב עצוממה חוקיפה חווט יכ עודי .בושחימה תוגרדל הז ללכבו ןוגראה לש םירחא

 תוקיפב לדגה (היצזילרטנצד) זוכריאה תא ףקשמ חווטב הז לודיג .ןוגראה תובחרתה םע לדג

 .ףקיהה לש ולודיגב רושקהו

 ןטק אליממ ירה ,חוקיפה תא זכרל םיטונ(דימ הארנש יפכ) םיבשחמה תלעפה םעש רחאמ

 .חוקיפה חווט

 תוילהנימה תומרה רפסמב םייוניש

 ,םילדג םינוגראש לככ ,בושחימל םגו לודיגל םג סחייתמ ינוגרא הנבמ לש ישילש יפוא וק

 םינוגראש ךכל םורגל םיטונ ,השעמל ,םיבשחמ יכ רמאנ .(היכאריהה) גרדימב תומרה רפסמ הלוע

 היקנה האצותהו ,ילהנימה ןוירפב תיטסרד הילע םירצוי םה ,רמולכ .םינטקכ ואריי םילודג

 .הקופת לש הנותנ המר לכל סחיב ,ילהנימה ביכרמה לדוגב הדירי איה

 .תוילהנימה תומרה רפסמ תא ןיטקהל הטונ בשחמ תוכרעמב שומישה יכ ,םיפצמ ונא ןאכמ

 לודיגה תועפשהש ירה ,תוריהמב לעופה לא םיאצומו םיבחר םה בשחמה ימושיי םהב םירקמב

 ,רתויב תצחומה המגודה .תוילהנימה תומרה רפסמב תישממ הדירי תוארל םילולע ונאו ,ומצמוצי

 ינפל דוקיפ תומר שמח ויה וב רשא ינקירמא-ןופצה הנגהה דוקיפ איה תירבה-תוצראב ,ילוא

 איה ונירקחממ תפסונ המגוד .העבראל רפסמה םצמוצ ןכמ רחאל וליאו ,בשחמה תכרעמ תגהנה

 ,וננכות הלא תוכרעמ .רוצייה חוקיפ תקלחמב תופיקמ בשחמ תוכרעמ ועבקנ הב תינרצי הרבח

 .ויתוריכמ תא תולעהל חילצה אלש הרבחה לש ףגאב םינש שולש לש הפוקת ךותב ולעפוהו ,וסונ

 תורורב ויה הקוסעתב יאוולה תועפות) .שמחל ששמ וז הקלחמב תומרה רפסמ תנטקה התיה האצותה

 תורשמה רפסמ תא הניטקה ,רוצייה חותיפו תונובשהה תוקלחמב בשחמה תוכרעמ תבצה .ןיטולחל

 .(20%-ב תורחאה תורשמה רפסמ תאו 34%-ב תוילהנימה

 זוכרימ - חוקיפהו תוכמסה הנבמב םייוניסש

 ן וגראב חוקיפה לע תיזוכרימ העפשהל ואיבי בשחמ תוכרעמ יכ ,הנעטה ביבס וחתפתה תועד יקוליח

 .פ ןו"ג תא העינה ,ילשו טיוול .י דלורה לש ףתושמ רמאמב יוטיב ידיל האבש ,וז הנעט

 םךיאמ י* סלר"צכ ,םירחא .תירוזיב רמולכ ,הכופה קוידב היהת העפשהה יכ בישהל ,םייגנילרב

 רוזיב וא זוכרימ תולועפל רשפאמו ,ילרטיינ ורקיעב אוה בסהמה יכ ונעט ןשנא ןיוולמו

 םידוץפיתב קרו ךא ,תויזוכרימ תועפשה המכב הדוה ןרדיד ןי"ג .רתוי הבוס ךרדה לע עצבתהל

 .קווישו רוציי ,שכר וללכ הלא םידוקפיח ."םייטסיגול" םיינשמ םה ותעדלש

./. 
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 תועפשה תא דדובל איה תחאה .תורומח תולאש "תש ידי-לע תמועמ זוכרימה תיעבב ייוסינ רקחמ

 .זוכרימב םייונישה תדידמ איה הינשה היעבה .ינוגראה לודיגה ןוגכ ,תורחא תועפשהמ בשחמה

 הרומת לש הקולחה לע ססובמה דדמב שומש ידי-לע הינשה היעבב לפטל וניסינ ונירקחמב

 בושחימה ינפל הרומתה לע םינותנ לבקל ונלוכי חוטיבה ףנע לע רקחמב .תילאודיבידניא

 זוכרימ ךרענ תוקלחמ עבשו םירשעב יכ הארה ונלש דדמה .וירחאו תוקלחמ עבראו םישולשב

 .ןהמ עבשב רוזיב וליאו

 םינותנ לבקל ונתורשפאב היה ,(בשחמה תועפשה דודיב) הנושארה היעבה תא רותפל ןויסנב

 ,ונאצמ הז הרקמב .בושחימה םהב גהנוה אלש תורבחב ,תוליבקמ תוקלחמ הרשע-שולשב הרומח לע

 הלא םינותנ .רוזיב לש הרקמב - שמחו ,זוכרימ לש הרקמב ולדגו וברתה תוקלחמ הנומש יכ

 .ךכל תובר תואמגוד תומייק .בשחמ תוכרעמ לש תיזוכרימ העפשה לע ם"עיבצמכ ונל םיארנ

 רישיה ליעפה חוקיפה הלעוה ,ןכל םדוק הנייוצש המגודב ,תינקירמא-ןופצה הנגהה דוקיפב

 הרבחה תמגודב .בשחמ תכרעמ תגהנהמ האצותכ ,דוקיפה הנבמב תוגרד יתשב ריואה תוברק לע

 ורבעוה ,(היכראריהה) גרדימה ןמ האצוה תחא המר רשאכ ,םדוקה קרפב האבוהש תינרציה

 השולשב םילעפמ ילהנמ תונובשחה תכרעמו יאלמה לוהינ ,השיכרהו רוצייה לע חוקיפה

 ענומ םוקמה םוצמצ .הלא םילעפמל תוירחאב אשונה אישנ ןגס לש וידיל ,םיפרגואיג םירוזא

 :תופסונ תואמגוד תאבה

 .םייביטלוקפס םיתנומב וז תקולחמ תאטובמ ,תוקלחמב ןיידע היורש זוכרימה תלאשש דועב

 .בושחיממ עבנש רוזיבל החכוה לכ הגצוה אל

 המצועו חוקיפב בחורל תועונת

 הנבמה בחורל המצועהו חוקיפה תוקתעה רבדב תקולחמה איה זוכרימה תלאשמ תוחפ אל תניינעמ

 יגרדב םילהנמ יכ הנומאה לש המויקל הקזח תודע ונאצמ ,חוטיבה ףנע לע רקחמב .ילהנימה

 תכרעמ תא קזחיאו ןנכתש תווצה תבוטל הנונכתו הדובעה ךרעמ לע חוקיפה תא ודביא םייניבה

 שארמ הנווכ ךות ,םקוה הקינורטקלא ירצומ רוצייל תשורח-תיב רשאכ ,רחא הרקמב .בשחמה

 .רתויב רורב יוהיזל המצועהו חוקיפה לש וז הקתעה הנתינ ,בשחמ לש הרקב תכרעמ וב ליעפהל

 גרדה ןמ הדובעה ילהנמל התיה םהב ,רתוי םינשי תשורח-יתב ויה הז לעפמ המיקמש הרבחל

 שדחה לעפמב .םהיתוקלחמב הדובעה ןונכת ןי*נעב תעד לוקיש לש ידמל תרכינ הדימ ךומנה

 תונכית לש לדומב שמתשמה ,בשחמה זכרמ ידי-לע הכרעמו תדרפנ הלועפ לכ יותיע רקובמ

 םה :הדובעל עגונב תעד לוקיש לכ היה אל בוש ,רטוזה גרדה ןמ הדובע ילהנמל .יראיניל

 .אל ותו םיחוודמו םיחיגשמ וכפה

./ 
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 תוקלחממ בשחמה לע חוקיפה תא קיחרהל ,םיבשחמב םישמתסמה םינוגראב הרורב היסנ תמייק

 התע הז ורצונש "תוילרטיינ" תוקלהמל (םיפסכ וא תונובשח :ןוגכ) תומייק תוידוקפיה

 יביטקפאה חווטה תא ביחרהל הרטמב התסענ וז הקתעה .(םיעצבמ וא ,ןונכת ,להנימ :ןוגכ)

 הדיב םנמא םא ,יהשלכ תידוקפית הקלחמ ידי לע אצומה םוהתל רבעמ בשהמה םושיי לש

 רקסב ולגתנ תוידוקפית תוקלהמב תאזכ "תוילאיצניבורפ"ל תוהכוה .בסחמה לע הוקיפה

 ןו"גו ץיבובוקעי סלר'צ ידיב ,(םינוס םיפנע רשע-הסממ) תורבח עבראו םיסולכב ךרענש

 ומוקימ ןיב םיסחיה תא ןהב הז רקהמ .וגקיש לש הטיסרבינואב םיטנדוסס ינש הרוקסיפ .א

 .וימושיי עבט ןיבל בסחמה לש ינוגראה

 בשחמה לע חוקיפה היה ןהב תורבה ןתואב יכ הדבועה התלגתנ ,הז רקהמב םיאצמימה ןיב

 .םיאנובשח םימושייל בשחמה לש ונמז בור שדקוה ,םיפסכה וא תונובסחה תוקלהמ ידיב דימתמ

 תויוליעפל ונמז בור שדקוה ,בשהמב הטלש - רבעב וא ההע - תרחא הקלהמ לכ ןהב תורבחב

 .("ובו ,תוינק ,קוויס ,רוציי ןונכת ,יאלמ לוהינ) תורחא

 רחי-השגדהו תולועפה תובישח לש רסה-תסגדה ידי-לע תשחרתמ חוקיפ לש תרהא בחורל-הקתעה

 ,תומדקומה םישישה תונשב .יאבצה םוחתה ןמ המגוד ןתינ הבה .הקזחאה דוקפית לע הליבָקמ

 תוירחאב ואשנש עקרק עויס תוצובקו תוסטומ הוצובק יתס תירבה-תוצרא לש ריואה ליהל ויה

 היה תוצובקה יתשל .תירבה-תוצרא לש םיפוחה וקל םיברקה םיהוזמ יתלב םיסוטמ יוליגל

 לולכשה .תוצובקה תחא לש סוטמב שדה לולכש גהנוה ןמזה ךשמב .םיהז ינוגרא הנבמו דויצ

 תויטמוטוא רודיש תוכרעמו ,םירוטסיזנרט ידי-לע ולעפש םיבשחמ ,ם*נותנ דוביעל דויצ ללכ

 ראדארה יביתנ לע תא עקרקה לע םיאצמנה םיבשחמל יטמוטוא ןפואב רדיש הז דויצ .תונפצומ

 ,םיסוטמב ןכל םדוק וראשינש ראדארה ינקתמ תא הז דויצ ףילחה ,ךכמ האצותכ .סוסמה לש

 םיבשחמה יזכרמל הלא םיסוטמב םלתווצהמ (םיירשפא) ריוא תוברק לע חוקיפה תא וריבעהו

 םיעצבמ םיתווצמ חוכ לש בחורל הרבעה םג התיה םלוא .תיזוכרימ העפשה יהוז .עקרקה לעש

 םיחנומב תויעצבימה תוינכתה תא הקזחאה ישנא וחתיפ ןכל םדוק .עקרקה לע הקזהא יתווצל

 תא התע םיאור םייעצבימ םיתווצ ,ךכל םאתהב לדג הקזחאה יתווצ רפסמ .הקזחאה רטוב לש

 .דרי ריואה יתווצב לארומה יכ תוחכוה םג שי .םהל בתכומש יפכ סוטמה

 םילהנמ רפסמ יפמ הנייוצ ,הקזחאה לש התוביסטח תרבגהל םיקסעה םלועב הליבקמה המגודה

 ילהנמ לש םתושימגו םתריצי רשוכ לע םויאכ וז העפות םיאור םהמ המכ .תירבה-תוצראב

 הלודג בשחמ תכרעמב םייונישה ריחמ יכ ,הדבועה בקע רתוי דוע הקומע וז הגאד .םיעצבימה
 / - ו

 םיירשפאה םיחוורה דועב .בושיחל תונתינו ןיעל תוארנ ןה הלא תואצוה
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 לופיטהו הקזחאה יכ םיששוח םילהנמ רפסמ .הנגהל םינתינ תוחפו םירורב תוחפ םה םייונישהמ

 םישנאה ידי לע קר אל יונישל תודגנתה לש הרקמ והז .ןוגראב םייטננימוד םיטנמלא וכפהי

 .תוכרעמה ידי לע אלא

 תרושקיתה הנבמ וא םקרימ

 ,ןוגראה ךרד עדימה ימרז תא הנשמ םיבשחמה תיגולונכט יכ ,איה הז רמאמ לש תיסיסבה החנהה

 תופצל ונילע ,הנוכנ וז החנה םא .חוקיפה תרוצבו ינוגראה הנבמב םייונישל תמרוג ךכ בקעבו

 השעמל וננד .בשחמל הבסה רבועה הלועפה םוחתב םיאצמנה ולא לש םתדובע ןכותב םייונישל

 המכ לש םתעד לוקשב םייונישל דחוימב תוסחייתה ךות ,םייללכ םיחנומב הלא םייונישמ המכב

 .םירחאה לש םהיתויוליעפ לע םילהנמ

 ,וניפיצ .דיקפתה ןכותב םייוניש לש רחא גוסמ תינושאר הריקח ונכרע ,חוטיבה ףנע לע רקחמב

 לעו םידיחי ןיב תרושקיתה םקרימ לע העפשה המע איבת םוי-םויה תולועפל בשחמה תשילפ יכ

 ןיב תרושקתה תמר תא ודירוי בשחמ תוכרעמ לש םילולכישהו דימתמה חותיפה יכ וניפיצ .התמר

 -ןאכמו ,תינורטקלא תכרעמ םע תרושקתל םנמזמ רתוי לודג קלח ושידקיי םישנאש רחאמ ,םידיחי

 לש לדגה רפסמה ןיטקי ,וללכושי ולא תוכרעמש לככ יכ ,ונרבס ,דחוימב .םירחא םע תוחפ

 המגמב וחוקיפל ןותנל חקפמ ןיב הצוחנה ןילמוגה-תוליעפ תומכ תא ,ןכותב םייונבה םיקוח

 .הדובעה תא עצבל

 ידי-לע ועפשוהש םידיחי םתואל תרושקתה תינכתל עגונב וניתולאש תא ונוויכ ,ךכ םא ,הז רקחמב

 תשדקומה ןמזה תומכ תיילעל םורגת םיבשחמה תבסהש וניתויפיצ יכ וחיכוה םיאצמימה .םיבשחמ

 ןוכנה אוה ךפיהה .םיילהנ?מ-אל םידבועל עגונ רבדהש לככ תייוסינ הכימת תולבקמ,דבל הדובעל

 םיבשחמה וריבגה ,ותורמל ןותמל להנמ ןיב ןילמוגה תלועפ תמרב המ-תדיריל טרפ :.םילהנמל עגונב

 .םידיחי ןיב תרושקתה תא

 הבשחמ רחאל ,םינתינ ,םילהנמו םידיקפ לש תרושקתה תוינבת לע תועפשהב םילדבה רבדב םיאצמימה

 תכרעמ תפסונשכ םעפ ידמ הנשנה תויוליעפ ףצר תררועמ בשחמ תכרעמ תגהנה .ריבס רבסהל ,תפסונ

 יכרצ חותינ ,תכרעמה תמקהל תויביטנרטלא םיכרד תכרעה תאצמנ ,הזכ ףצרב ,םדקומ בלשב .השדה

 תופרוג הלא תויוליעפ .הדובע לש תורפושמו תושדח םיכרדב ןוידו ,םיבר םידיחי לש עדימה

 םיחמומ םע אתווצב תויולעפ ןונכתלו ,הז םע הז םינוידל (הנושארה םעפב םיתעל) םיבר םידיחי

 ןיב תרושקיתהש קר אל .השירדו הריקח לש וז הפוקת תמייתסמ ,תכרעמה תלעפומ רשאכ .םיינכט

 התיה תמייקש םידיחי ןיב תרושקתה בשחמה תכרעמ תלעפה םע אלא ,תמדוקה התמרל תדרוי םידיחי

 .הנוכמה ןיבל םדא ןב תרושקתל הקלחב תכפוה ,ןכל םדוק

 וה
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 הבשחמל םילדומ
== == == 

 טעמכ ראתמה חנומל ,תועטב אלש םיתעל ,תועטב םיתעל ,"לדומ" גשומה ךפה תונורחאה םינסב

 תועמשמל רשקב תועד יקוליח םימייק ,םייעדמ םיעצמאב תרקחנה תכרעמ ןייפאל ןויסנ לכ

 םישיחממ םייסיסב םיגשומ םינייפאמה תוריהבה יאו םיסוסיהה ."לדומ" חנומה לש תיעדמה

 הדבועה תא ריתסהל םילוכי םניא ךא ,תיעדמה הטישל תושקונ תורגסמ תעיבקבש ישוקה תא

 .הישעתהו םיקסעה *מוחתב רתויב יסומיש יעצמאל תכפוה םילדומ תיינבש

 םימגד ומכ ילאקיזיפ גוציי ,ללכ ךרדב וא ,חרכהב וניא עגרכ םינד ונא וב לדומה גשומ

 תשדקומ יתיישעתהו ילכלכה רקחמה "מוחתב .חור תורהנמב םינהבנה םיסוטמ לש םינטקומ

 ןהשכ ,תקדבנה תכרעמה ןמ תושרדנה תונוכתה תונייוצמ םהב םיבותכ םילדומל בלה תמוסה

 לש םיידדהה םיסחיה תא םיראתמ הלא םילדומ .םייטמיתמ וא םייגול םיחנומב תועיפומ

 ,תקפסמ תוריהבב ,תכרעמה לש םינושה םיקלחה ןיב םימייקה ,םרגנו םרוג ,בבוסמו הביס

 דציכ תוארהל ידכ םילדומה םידעוימ טרפב .תויעדמ תוטישב תכרעמה תא רוקהל רשפאס ךכ

 תכרעמ לע ונרבדב .דיתעב "התוגהנתה" תא שארמ תוזחל דציכו תכרעמה לע הקפל שי

 בוליש וא ,לודג יתיישעת לעפמ תויהל הלוכי תכרעמה .רתויב יללכ גשומל ונא םינווכתמ

 ,בכרומ ינורטקלא ןונגנמ ,הנידמ לש התלכלכ וא ילכלכ קשמ ,םייתייסעת םילעפמ לס

 .דועו םייוסמ יתרבח הנבמ

 םילדומ תיינב לש הטיסה .רתויב םיבר ,ןכ םא ,םניה םייטמיתמה םילדומה לש םהיטומיש

 תאצקה ,תורעיב תופירש תצירפ לע חוקיפב ,(קר אל יכ םא) לשמל ,הלעפוה םהלכ חותינהו

 ,תוינמ קוש לש ותוגהנתה ,םינשה ךלהמב הגרדב םידבוע לש הילעה ,הדובע תומוקמל םידבוע

 תרבח לש היתולועפ ,תויתרבח תוצובק לש ןתווהתה ,קווש לש תויגטרטסא ,םיננעה תווהתה

 .ףוס אלל ,טעמכ ,טרפלו ךישמהל םילוכי ונייה .ריואבו םישיבכב העונתה תוסיו ,טפנ

 ףא לע) םילדומה ינוב לש םביל תמושתל הכז אלש הישעתב וא עדמב ףנע טעמכ םייק אל

 .(םילדומ "תיינב" גשומב שמתשהל םיכישממ ,םילדומה לש טשפומה םייפוא

 הכו םיבר הכ םיחהטשב םילדומה תיינבל ףתושמ יטרואית הנבמ הזיא שי םא עגרכ רורב אל

 תויסיסב תויעב תכרעמ תמייק ץוח יפלכ .םיפתושמ הינב יללכ לש ףסוא הזיא וא ,םינוס

 תודוא רפס בותכל רשפא םא הלאשה םלוא .תויחמומב רבגתהל םילדומה ינוב םיכירצ הילעט

 .ירמגל הנוש ןיינע הניה ,"םילדומה לש הינבה תרות"
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 אצמתמ וניאש ימ תא ירמגל לבלבל יושע םילדומ תונבל רשפא םהב םיחטשה לש ברה ןוויגה

 סותימה תא ץפנל ךרוצ שי :תוגוהנה תוטישהמ קלח ראבלו ריבסהל ךרוצ שיש קר אל .הטישב

 .םילדומה תיינבל ביבסמ הווהתמה

 ןויערה םייתיישעתהו םיילכלכה םילדומה לש הרטמה תלאש הניה בטיה הריהבהל שיש תחא הלאש

 ונתושעב ."היח" ,"תיתימא" תכרעמ לש התוגהנתה "יוקיח" וניה םילדומה תיינב לש ידוסיה

 חקפל דציכ םיכרד אוצמל ןאכמו "ישממ"ה בצמה לש הקימעמ הנבה ללכל עיגהל ונא םילוכי ךכ

 יוקיח הווהמה ןטקומ םגד תונבל הנווכ לכ ןיא .ליעפהל םיצור ונאש תכרעמה לש התוגהנתה לע

 הדימה לע רתי תובכרומ ןניה תורקחנה תורקחנה תוכרעמה .םינבומה לכב תכרעמה לש םלשומ

 .תומלשב ןתוקחל היהי רשפאש ידכב

 תכרעמ יבגל וליפאש רבדה שוריפו איהש הרטמ לכל אלו תורדגומ תורטמל תונבל שי םילדומ

 לדומ . תונוש תואר תדוקנמ תכרעמה תא רוקחל םידעוימה םינוש םילדומב ךרוצ שי תמייוסמ

 ןיטולחל הנוש ,בורל ,היהי ,םיפסכה תעקשה *כרד תא רוקחל דעונ רשא הלודג הרבח לש

 לועיי םשל ,הרבחה לש םינוטה היקלח ןיב היצמרופניאה תמירז תא רוקחל דעונ רשא לדוממ

 .הרבח התואב םדא-חוכב םיכרצה רקח רשפאל ותרטמש לדוממ םינוש ויהי םהינשו ,התלועפ

 םילדומ תונבל תיעבטה םתעיטנ תא יאכדל םהילע יכ ,תובורק םיתעל םילגמ םילדומה ינוב

 םיליחתמשכ תוגשומ רתויב תובוטה תואצותה יכ ,ררבתמ ישעמ ןפואב .הדימה לע רתי םייללכ

 וראתיש דע םחתפלו םללכשל ,םיטושפה םילדומה תיינב רחאלו ,תועונצו תוטושפ תורטממ

 םיבכרומ םילדומ דימ תונבל תונויסנב םיליחתמשכ אלו ,תובכרומה תוכרעמה תא קיפסמ טוריפב

 לש ןוגרא ראתמה טוטרש לוכי םייוסמ ןבומב ?לדומה ,ןכ םא ,והמ ."תואיצמ"ל םיבורקו

 ןמ םלעתנ םא ,הרבחה הנבמ לש "לדומ"ל בשחהל ,םידיקפתה תקולחו הב הדובעה ירדס ,הרבח

 ךרע הב ןיא ,הרבחה לש תיטטס הנומת תאזו תויה םלוא .ןכדועמ וניא םעפ ףא אוהש הדבועה

 "םידמוע" םילדומ .דיתעב התוגהנתה יוזיח וא ,הרבחה תולועפ לע חוקיפב רבודמהשכ ,בר

 ינוב רובע תובישח ילעב םניא ,הרבחה תולועפ לש תומרגאידו תופמ ,םיטוטרש םיללוכה ,הלאכ

 םיימאניד םילדומ תיינבל אצומ תודוקנכ שמשל םילוכי םהש הדבועל ילוא טרפ ,םילדומה

 םיבצמבו תכרעמה תוליעפ לש רחא וא הז ןבומב ןיינועמ םילדומה הנוב .תקדבנה הרבחה לש

 .םייטטסה אלו םיימאנידה



 ,הטישה לש תונושה תושיגה תא ןיבהל בוסח "םילדומה תרות" לש יחכונה תוחתפתהה בצמב

 תתל רשפא ןהב תוכרעמ סי ,המגודל .םינושה םהיגוסל םילדומה תא ןיימל רשאמ רתוי

 םרוג היעבב ברועמ ללכ-ךרדב .הכרעמה יקלח ן*לבש םיסהיה לכל ץייודמו שרופמ יוטיב

 ,איה רבדה .ועמסשמ .תיטסיטטס הסיג בייחמה ,(הלכלכב רקיעב) תוירקמהו תויארקאה

 םיוסמ יוכיס ילעב אלא ,םיעובקו םיקייודמ םיללכ םניא תכרעמה לש תוגהנתה יללכש

 תוכרעמט דועב ,תויללכ תואחסונ תרזעב יטמיתמ ןפואב ןראתל רספאש תוכרעמ סי .סממההל

 הרקמב .יאקיטמיתמה לש לאידיאה ןמ רתויב תוקוחר ןה יכ דע ,תובכרומ הכ ןניה תורהא

 רוצילו ,תוטשפומ תוהנה לש הרוש תפסותב תכרעמה לט התלועפ תא תוקחל םיסנמ הזכ

 יוקיח לש הז ךילהת .רתוי םייללכ םירקמב התוגהנתה לש רתוי וא תוהפ ,המלש הנומח

 ןורתפל תורחא םיכרד ןיאש םירקמב תלבוקמ הסיג וניה , היצלומיס לג יורקה ,תוכרעמה

 תועפותה רואית ןיבל תועפותל םימרוגה תניחב ןיב הרירבה תמייק ןכ ומכ .היעבה

 רשפא תובורק םיתעל :היעבה לא הליגה לש תוידוסיה ,אדירג לדבה הז ןיא .ןמצעלככ

 םייתביסה םירשקה תא אוצמלו וחתנלו קימעהל ןכמ רחאלו ,בצמ לש טושפ רואיתב ליחההל

 .תכרעמה יקלח ןיבס

 םינוש םינוירטירק

 חווט-יכוראו חווט-ירצק םילדומ :םינוש םינוירטירק יפל םילדומה תא גווסל רספא

 רשפאש) בושיה-ינב םניאש וא בוטיח-ינב (דיתעה יבגל םהלש יוזיחה הווס תניחבמ'

 יטרפל םידרוי םניאש) םייפוקסורקאמ םילדומ ;(ירשפא רבדה ןיאל וא בסהמל םניזהל

 םילדומו (איהש תומכ תללוכה התוגהנתה הא םילבקמ וא ,תכרעמה תבכרומ םהמ םיטרפה

 ךא .(םיטרופמה היכס"מ יפ-לע תכרעמה לש ההוגהנתה תא רזהסל םיסנמה) םייפוקסורקימ

 .ןדיתע יבגל.תוטלחה תלבקב עייסלו תוכרעמ לס ןביט ףוסחל הניה םילדומה לכ תרטמ

 תיינב לש היארל תוביס רפסמ שיו .תיעדמה הטישה לש יעשמ שומיש הניה םילדומה תיינב

 לפטל ךרוצב םעפ אל םילדומה ינוב םילקתנ ןעדמכ אלש :דרפנ יעדמ אסונב םילדומב

 םיחיכש סםניהש ,שוקיב וא תויחוור ,ךרע ומכ ,תיתוכיא תועמשמ םהל שיט םיגשומב

 תורדגומ תודיחי תרזעב דודמל רשפא יא הלא םיגשומ היגולוכיספו היגולויצוס ,הלכלכב

 םיכרע הלא תויתוכיאל סחייל רשפא םהב םירקמ םנשי .הסאמו קחרמ ,ןמז ומכ תועבוקו '

 .בצמה תא ךבסמש המ ,הנתשמ ןכרע ןמצע תודיחיהש אלא ,ףסכ תודיחיב ,לשמל .םייתומכ

 ,דדוב םדא ,תיסיסב הריפס תדיחי טי םהב ,םדא-הוכ תויעבב םיקסועה םילדומב וליפא

 תויטמיתמה תואוושמה ןמ רכינ קלח ,תינש .םינוש םידבוע לס הנושה תוכיאב בטחתהל -

 םילדומה ןמ םידחא ןכאו .תונויווש-יא אלא ,תוינויווש תוללוכ ןניא םילדומ תוראהמה

 ,םיראתמה תונויווש-יאמ קרו ךא םיבכרומ ,טפנ קוקיזל לעפמ ומכ,יתייסעת לעפמ לש

 ה,



= 

 ירעזמה רוצייה בצק תא וא ,םלגה רמוה לש יברימה הסילקה בצק לש תולבגמה תא ,לשמל

 ךכ םשל החתופו "תויסלק"ה תויטמיתמה תוטישב לפטל רשפא יא הלאכ םיבצמב .שרדנה

 :"טמיתמה ןונכתה תטיש

 ,םילדומ תיינב םשל ץוחנה סיסבה תרסחכ התלגתנ הלכלכה לש תיסלקה הירואיתה ,תישילש

 םיילכלכ םירשק לש יוטיב ללכל ועיגה םינלכלכהשכ םג .העבטב תיתוכיא התויה לשב

 תימאנידה התוגהנתה תא ריכהיןויסנ .םייטטס םיבצמב קר םה ולפיט תויטמיתמ תואווסמב

 לע קוחהמ םיבכוכה לט העונתה יקוח תא קיסהל ןויסנל המוד הלאכ תואוושמ תכרעמ לש

 תוכרעמ לש ןתוגהנתהש הדבועב םינלכלכה םיריכמ םויכ .הקינכמב תוחוכה םירבחתמ ויפ

 תלטה ,קשמל ףסכ תמרזה ומכ) םיפחד ןלבש ןמזה יחוורב יטירק חרואב היולת תוילכלכ

 םצע יכ ,שחמוה הנורחאל ,ןכ לע רתי ,םהילע תובוגתה ןיבל (םיקוחה יונל וא םיסימ

 תושממתה ןיבל יהשלכ הלועפ תטיקנ ןיבש ןמזה חוורב היולת תילכלכ תכרעמ לש התוביצי

 םרוגה ףחדה ןיבל האצותה ןיב םירשקמה םייתביסה םיקוחב רשאמ רתוי ,האולמב החתעפשה

 .הל

 רתויב השקש תוילכלכה תועפותה םניה הזה רבעמה ןמזב תכרעמה תרוצו ןמזה חוור ךשמ

 םיקימעמה הלכלכה ירפסב וליפא םהיתודוא העידיה הטעמ המכ דע חכוויהל עיתפמ .ןדדמל

 םתעפשה תא םיעיפשמ קנב םלשמש תלבירב םייונישהש דע רבוע ,לשמל ,ןמז המכ .רתויב

 ,הקוסעתה רסוח רועישב םייונישה ירהא רוצליב הבוגתה תרגפמ ןמז  המכב ?קשמה לע האלמה

 ?ךפיהלו

 םינותנ ףוסיא

 םירקמב .םיילכלכ םינותנ ףוסיאב םיישקה לשב ,הטעמ אל הדימב ,תומרגנ הלא תויעב

 ללכה ןמ םיאצויל טרפ .םיטרופמ םירקס תכירע י"ע םינותנב רוסחמ לסחל רספא םימייוסמ

 וקפיסש םייטסיטטס םינותנ לע םיססובמ ,הכ דע ונבנש םיילכלכה םילדומה לכ ויה ,םיטעמ

 הניינעתת םא ,םהלשמ תורטמ םהל ויהש ,םירחא ןוטלש ימרוג וא ,םייתלשממה םידרשמה

 םידעוימ ויהיש םירקס תכירעל םיעצמא שידקהל ןהילע היהי ,םילדומ תיינבב תולשממה

 םיתורישה לע תערכמ העפשה ךכל תויהל לכות .דבלב םילדומה תיינבל םינותנ קפסל

 .םייתלשממה םייטסיטטסה

 לכ תעיבצב המזגהה םושמ אהי ךא ,וינפב םימרענה םייסשקל רע וניה םילדומה הנוב

 .םירדוק םיעבצב הנומתה
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 וש ו רז

 ,רמאנ םא םיזגנ אל השעמל .ינורטקלאה בסשחמה וניה םילדומה הנובל רחא דודיע רוקמ

 .םיבשחמה :תעפוה םע קר םלצנל רשפאפ םיסומישל וכפה םילדומהו הקירטמונוקאה יכ

 תוחתפתהה תמלשה דע ובכעתנ םמושייו םתקידב ךא ,םיפי תונויער ויה םיבר םינלכלכל

 .בשחמה תא המע האיבהש תיגולונכטה

 תרזעב בצמ לש ורואית לש הטיסה םצע ,תויעדמה להנימה תוטישמ תובר םע הרקש יפכ

 ,המגודל .המלשה תכרעמל סחיב ונלש הבשחמה חרוא תא םדקל ,סםעפ אל ,תלגוסמ לדומ

 המרגאיד י"ע הראתל רשפאט תויוכמס לש היכרריה ןיעמ הנסי לודג יקסע לעפמ לכב סעמכ

 .תפעוסמ תשרכ תיארנה

 תוארוההשכ :תומגמה יתשב תוללוחתמ תשרה לש היתויופעתסה ךרואל תולהנתמה תולועפה

 תוטלחהה .(הלהנהה לא) הלעמ יפלכ תמרוז היצמרופניאהו ,הטמ יפלכ הלעמלמ תוענ

 קייודמ רואית הלא תויוליעפ ראתל ןויסנ .תשרה לש תופעתסהה תודוקנב תולבקתמ

 תא תראתמה תויופעתסהה תרטרטש ,לשמל ,יחרכה םאה .תוטעמ אל דוסי תויגוס ררועמ

 תראתמה המרגאידל ההז אהת (הטמ יפלכ הלעמלמ) תוארוהה תעונתו תויוכמסה תייכרריה

 טוטרשהש וא ,הלהנהה לא םינושה לעפמה יקלחמ (הלעמ יפלכ) היצמרופניאה תמירז תא

 תא ראתמה טוטרשל ההז היהי ,םיכומנה םיגרדל ןתרבעהו תוטלחהה תלבק תא ראתמה

 תונוש תוכרעמ עברא תוחפל עבטה קפיס םדאה תא וננכתב ?לעפמה תלעפהו תוארוהה עוציב

 הרוצב ןניב רשיקו (םיבצע ,לוכיע ירבא ,םידירו ,םיקרוע) ףוגה תולועפ לע תוחקפמה

 ונניא םולכ ,ילכלכ וא יתרבה "םזלנגרוא" ונרקחב .הנידעו הפיקע ,רתויב תבכרומ

 .םילדומה לש םתוביסח ןאכמו .הבוטת תאזה הלאשל ןיאש ןכתי ?עבטהמ דומלל םיכירצ

 .ללכ הנררועתת אל הלא ןיעמ תויגוסש ןכתי םתוא םינוב ונניא דוע לכ

 ?לדומ םינוב דציכ

 םינוב דציכ " :החיכשה הלאשה לע הטושפ הבושתב תונעל ונלוכי וליא רתויב םיענ היה

 דציכ" וא "?ןיינב םיננכתמ דציכ" ומכ תויללכה תולאשה גוסמ הניה תאז הלאש "?לדומ

 .ודועייבו לדומה ביטב יולת לכה ,תוחפ אל תיללכ תויהל הכירצ הבושתה "?הלחמ םיאפרמ

 יטרפל לדומה לש הינבה ךילהת תא קרפל ןיידע רשפא יאש , ליעל רומאה תא לבקנ םא םג

 יללכ תא עובקל היהי רשפא ,םילדומ תיינבב בר ןויסנ שכרייסמ ,דיתעבש ןכתי ,ויטרפ

 תולבוקמה תומגמהו תוטיסשה תא ןוחבל ,רתויה לכל ,רשפא עגרכ .םילדומה לש הינבה

 :.םוחתב
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 תורטמהשכו םילבגומ רקחמ ימוחתב יכ ףא :ראשה ןיב .רבכ וררבתה תומייוסמ תודבוע

 ירה ,ונחבלו לדומ תונבל לכוי ,ךרוצה יד רשכומ ,דחא םדאש ןכתיי ,תולבגומ ןניה

 לדומה .יתצובק ץמאמל ןיינע תויהל םיבייח ,יאדווב םהבש םילודגהו ,םילדומה תיברמ

 יאקיטסיטטסה לש םינותנה תעידי ,ןלכלכה לש יטילנאה ןויסנל ךירצ ,.לשמל,המלש הלכלכל

 לש אירבה ןויגההו בשחמל תנכתמ לש ויתונורשכ ,החמומ יאקיטמיתמ לש עדיה ,ירואיתה

 לע ץמאמה רוזיפ לש הנכסה תמייק תובר תונידמב "כ ,הניה ךכמ הנקסמה .דחי םג םלוכ

 ךכל שיו ,םא .התואנ העקשה עוצקמ ישנא תרשכהב עקשותש ילבמ ידמ םיבחרנ םיחטש ינפ

 ץמאמה םאו ,בורקה רושעב ם*לדומ תיינבב תולשממ הנילגתש ןיינעה רבגי ,םייוכיסה לכ

 תולשממה הנצלאית זא יכ ,ילאוטקלטניא םדא חוכו ףסכ ,ןמזב לבגוי אשונב הנעקשת ןהש

 תולגוסמ ןה םהב םימוחת םתואב ןהיצמאמ ריבגהל ,םיימואל-ןיב םימרוג ףא ילוא וא

 ,בויחה םושמ ךכב שי .ידמ םילודג אל הלועפ יתווצב םצמצטהלו ךרע תב המורת םורתל

 תואצותה תקפהבו הדובעה תוליעיב תמגופ הדימה לע רתי םילודג הלועפ יתווצ תמקה יכ

 .תוליעומה
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 ותלועפ ךרדו בשחמה תרכה
 ככ = יא הכהה כ חש =

 םיבשחמה תוחתפתה תודלות

 םינותנ דובע תודוסי

 ינורטקלאה בשחמה

 והמ םינותנ דובע 1

 תיראניבה הקיטמתמה .2

 והמ ינורטקלאה בשחמה .3

 תיטמיטראה הדיחיה

 סלפ - טלק

 תונרג 'ד

 רשקה ליח תרבוחמ

 .ר.יס.נ י"ערואל אצוה

 רשקה ליה תרבוחמ

 רשקה ליח תרבוחמ





 םיבשחמה תוחתפתה תודלות

 תונרג .ד  :תאמ

 .םיקוחר םימיב ,השעמל .הצוענ םתישאר םלוא ,תינרדומ האצמה תניחבב םהירה םיבשחמה

 םיבשחמ :תוצובק יתשל םקלהנ ,םיבשחמה תוחתפתה תודלות לע ,וז הריקס ךרוצל

 .דרפנב םתוחתפתה רחא בוקענו (םיילטיגיד) םייתרפס םיבשחמו םייגולאנא

 םייגולאנא םיבשחמ

 םינתשמ ידי-לע בושיחה יטנמלא לש הגצה השורד ,הלא םיבשחמ תרזעב םיבושיח עצבל ידכ

 ,םישפחמ הנורתפ תאש ,היעבב םייקה הנתשמה ןיב רישי רשק רוציל ךרוצ שי .םייזיפ

 ,קחרמ :ןוגכ םייזיפ םילדגב שמתשהל רשפא .בשחמב םיאצמנה םייזיפה םילדגה ןיבל

 ."וכו חתמ ,הצואת ,תוריהמ ,חפנ

 ידיב הנבנש ,תכלה יבכוכ תועונת בושיחל רישכמ הארנכ היה ,ןושארה יגולאנאה בשחמה

 ,רתוי תרחואמ הפוקת ןב ,רחא יגולאנא בשחמ .הךיפסה ינפל הנושארה האמב םינוויה

 .1621 תנשב 61711488 0וגפמְט66) |" דרטוה םאילו איצמה ותוא בושיח לגרס אוה

 ,ךרוא תודימ ידי-לע םירפסמ לש םימתירגול םיגצוימ בושיח לגרסב

 3 0 08 ) ןמרה .ה.י ידיב רטמינלפה לש ותאצמה תא חוכשל ןיא וז הריקסב

 רטמינלפה .תונוש תגיפדנה תויעבו םילרגטניא לש תונורתפ הרשפא וז האצמה .1814 תנשב

 ךכו ,1854 תנשב (1800%5 מם₪0מ2) רטסמא בקעי ידיב ללכוש ןמרה לש

 .םויה דע שומישב םיאצמנ הלאכ םירטמינלפ .ירלופה רטמינלפה םלועל אב

 (1026 אסנטנמ, ןיוולק דרול םרת םייגולאנאה םיבשחמה תוחתפתהל תפסונ המורח

 תועפות ידי-לע ,עודיכ ,םיעפשומה ,לפשהו תואיגה תריקחב קסעש העשב ,1892 תנשב

 תרוצב גיצהל ןתינ ,הלא םינותנ .םימיה לע תכלה יבכוכו פיד ,שמשה לש הכישמה-חוכ

 דרול .םינוש םינמזב םימה ינפ הבוג - אוה םנורתפו (ץיסוג ניב 6 צי | ריירופ ירוט

 ,סוניסוקו סוניס ןוגכ ,תוירטמואג תויצקנופ וגצה וב ,יגולאנא בשחמ הנב ןיוולק

 תא בשחל היהי ןתינ הז רישכמ תועצמאב ,הנתשמ ךרוא ילעב םיפוצמ תוליגלג תועצמאב

 תדמעה םע ורצונש ,תוינומרה תויצקנופ ידי-לע ,לפשו תואג תותעב םימה ינפ הבוג

 ( ץפממ 682 פטפמ) שוב ראוונו חתיפ 1931 תנשב .םימיאתמ םיכראב תוליגלגהו םיפונמה

 םילגלגמ בכרומה ,ינכמה עגע+026מ%181  מ1780]4ה תא -ב

 םיפוג תצואת תאיצמ רתיה ןיבו תוילאיצנרפיד תואוושמ ןורתפ רשפיא ךכב .תועבסו

 .םייעגר םיבצמב םילפונ

./ 
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 ךרוצה בקע ,היעב לכ תבסהב העקשוהש הברה הדובעה התיה ,הז יגולאנא בחמ לש ונורסח

 ,רתוי רחואמ בלשב ורבעו ופלח ולא םיישק .םתוסיוו רישכמב םיינכמה םיביכרה תפלחהב

 -ב אצמנ ,הלאמ םימסרופמה םייגולאנאה םיבשחמה דחא .םיינורטקלא םיביכר תסנכה םע

 .קשנ תוכרעמ ןונכתב תולעב רותפל ודיקפתו 0216מ860 10-06

 םילגעמ תבכרה תועצמאב ,םירשפאמה ,םיטושפ םייגולאנא םיבסחמ םנסי הפיחב ןוינכטב

 תוילאיצנרפיד תואוושמ לש ידמל םיקייודמ תונורתפ לבקל ,תומיאתמ תויודגנתהו םילבכמ

 :תונוש

 (םיילטיגיד) םייתרפס םיבשחמ

 קר ולא םיבשחמ םילעופ ,תופ"צר ךרוא תודימ תדידמ םירשפאמה ,םייגולאנאל דוגינב

 רישכמה .םיבר תורוד ךשמב תוחתפתהה הכשמנ םיבשחמ לש הז גוסב םג .םידידב םירפסמב

 ( 4080וגַפ) סוקבא הינובשחה היה ,םיטושפ םייטמתירא םיבושיחו הריפס רשפיא רשא ,ןושארה

 לע ורבע תורודה ךשמב .הריפסה ינפל םינש תואמ המכ םיניסה ידיב אצמוה הז רישכמ

 ססצסוססמ -ב קוחרה חרזמב םישמתשמ םויה דע .םיבר םייוניש .. = ?*רישכמה

 :סוקבא לש ינפיה לדומה אוהש

 רשא ס0םמ'אהפ16ש ראיפאנ ןהו"ג יאקיטמתמה דנְלטוקסב יח הרשע-עבשה האמב

 .לפכ תולועפ עוציב לע לקה רשא רישכמ הנב ,םייעבטה םימתירגולה תאצמהל ףסונ

 רבד ,תינכמ הרוצב לפכה תולועפ ושענ ,"ראיפאנ תומצע" ארקנ רשא ,הז רישכמב

 זיילב רשאכ התיה םייתרפסה םיבשחמב האבה תוחתפתהה .תואיגשה רפסמ תא תיחפהש

 הב ושענ ,םוכיסה תנוכמ תא איצמה ,1642 (318%96 28808]) לאקסאפ

 0-מ תורפס תונמוסמ ויה םפקיה לעש םילגלג תורוש הב ויהו םירוסיחו םירוביח

 היה תורשעה לגלג '( 08 יד1 מש)  הרבעהה היה הנוכמב דחוימ רודיס .9 - דע

 תאז הנוכמ .האלה ץכו ,םלש לגעמ השע תודיחיה לגלג רשאכ ,ופקיה תירישעב זז

 .תונובשח ימוכיסל רתויב ישעמ שומיש תלעב התיה

 (006%23 60) ץינבייל םלהלילו דירפטוג הנב ,1671 'תנשב ,ןכמ רחאל םינש תורשע המכ

 הלעפוהו תוליגלגו םילגלג ויה וז הנוכמב ףא .לפכ תנוכמ לג למ61ה 1.6 2

 :.הינמרג ,רבונאהב תיתוכלמה הירפסב םויה דע םייק םגדה .החלצהב
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 ,הרשקע-עשתה האמה הליחתב ,הפוריא לש תויתישעתה תוצראב ןורתפ ועבתש תויעבה תחא

 (108670מ 00826)2930) רקא"ג ףזו"ג יתפרצה ,הגיראה תונוכמבש תוענה םיטחמה לע חוקיפ-התיה

 םע רשפאתנ המגודה יוניש .המגודה םוקמ תא עבק םמוקמש ,םירוח ובו סיטרכ איצמה

 .1.8.%, יסיטרכ ,ןויער ותוא יפל ,וחתופ ןכמ רחאל םינש תורשע .סיטרכה תפלחה

 לש םיבשחמהמ םיקוחר דאמ ויה ,התע דע ורכזוהש ,םירישכמה וא ,תונוכמה לכש דועב

 םיבשחמל סופיע בא ( 092168 23%088  גב2 טלו"צ לש ויתואצמה תווהמ ,םויה

 "םילדבה"ה  תנוכמ תא ,1812 תנשב ,ןנכת הז ילגנא יאקיטמתמ .םיינרדומה

 ןויערה .תויטמתמ תואלבט תספדהלו םיבוסיחל הדעונש ( ע+22626006- 302160)

 רפסמ תתחפה תא רשפיאו ,דאמ ירוקמ היה םיבושיחה עוציב רחאל תואצותה תספדה לש

 .הנוכמה רוצייב "גבב ליהתה ,תיטירבה הלשממה לש יפסכה העויסב .תואיגשה

 םינידע םיקלח לש בר רפסמב ךרוצה ללגב דחוימב ,וינפל ופרענ םיבר םילושכמ

 ,תויפסכ תויעב ןכו הלא רוצי* יישק לשב .ינדי ןפואב ורצויי רשא ,םיכבוסמו

 םג ךא .בושיח תונוכמ ןונכתב ךישמה ומצע "גבב .1833 תנשב הדובעה הקספוה

 .המוד לרוג היה ןוכנ " 2תף1ָק <10 .ח21מ6) תישילנאה הנוכמה תאצמהל

 ,הרשע-עשתה האמה ןב (0060286 30019) לוב "גרו"ג ילגנאה יאקיטמתמה

 האמ התוא יהלשב השבגתנ וז הרות .הקיגולה לש הרבגלאה תא חתיפ ,(1815-1864)

 ורעיש רדרש אלו לוב אל "מ % 304-06062) רדרש טסנרא ידיב

 .םיינורטקלאה םיבשחמה לש םילגעמה ןונכת תא רשפאת וז תיגול הרבגלאו אובי םויש

 תועצמאב םיינורטקלא םילגעמ | (508מסמ) ןונש ןנכת 1938-ב קר

 .תינאילובה הרבגלאה

 לש ומשב הרושקה ,בוקינה סיטרכ תאצמה הנתנ םיבשחמה תוחתפתהב הלודג הפונת

 דרשמב יאקיטסיטטס (2כ", 62088 1011:691%מ) | טירלוה ןמרה ר"ד

 לש תואצותה חותינל ךרד אוצמל הסינ טירלוה .תירבה תוצרא לש םיבשותה םשרמ

 ןנכתו רקא"ג לש ונויער חתיפ אוה .1890-ב ךרעיהל ךירצ היהש ,םיבשותה םשרמ

 םיסיטרכ .תמיוסמ תועמשמ הנתינ םהמ דחא לכלשכ בוקינ ירוזא 240 וב ויהש סיטרכ

 וניימ םיילמשח םילגעמהועצמאב רשא ,תונוכמל םירבעומ ויה ,םבוקינ רחאל ,ולא

 ןוימ תונוכמבו םיסיטרכב שומישל תודות .םיסיטרכה ךותמ םינוש םינותנ ומכיסו

 .הבר תוריהמב דקפמה תואצות תא םיבשותה םשרמ דרשמ לביק ,הלא
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 ( 10אהכ6 4. 4166מ) ןקיא דרוויה "פורפ ליחתה 1937 תנשבו הכורא הפוקת הפלח בוש

 העייתסנו םינש רפסמ הכרא ותדובע .תיטמוטוא בושיח תנוכמ ןנכתל ,דרוורה תטיסרבינואמ

 .ןושארה בשחמה םלשוה 1944 תנשב .מ.ב.י תרבח יפסככ

 "8% 1%- וארקל לבוקמש יפכ וא "24008016 860וג8מ06 00מ%+01168 0810ו15402"

 תוארוהה .יטנגמ-ורטקלא בשחמ הז היה הטעמלש ןז רסממ תועצמאב לעפוה

 וכרא ,לשמל .רוסיח וא רוביח .תיסחי הכומנ התיה ותוריהמו ריינ יטרסמ תולבקתמ ויה

 היה ןושארה ינורטקלאה בשחמה .עוינש רשע - קוליחו תוינש עברא - לפכ .הינש שילש

 !( ₪160%ע0מ10 !זוגתבל1081 12%6828%0ע) לש תובת ישא" 0 השעמל

 4% | ןזבוגס ם1) ו ילוומ .ו .יו טרקא .פ .י ידיב ןנכות רשא במ1 0810018%ס0ע)

 תועצמאב לעפוה אוהו 1946 תנשב המלסוה ותנייב .הינבליסנפ תטיסרבינואמ ( 1.2,00%62%)

 ולקשמ ,הז בשחמ .תולועפה תוריהמ לש הבר הלדגה ורשפיא רשא ,םיווקו תורונמ 0

 .טווילק 150 - וקפסהו ןוט 30 היה

 תצובק םע דחי (0םמ טסמ /6טמהממ) .' ןמוינ ןופ ןהוי עיצה 1945-ב

 שידח בשחמ תונבל (א0056) "רומ" למשח תסדנהל רפסה תיבב הרוסקה םיננכתמ

 לש תובית ישאר) 0 םשה אל ןתינו םמ1ס" רשאמ רתוי

 (2160%20מ:6 21802656 78218016 +0 0 0810ו018%0ע)

 :םינינעמ םישודיח רפסמ וב ויה

 .םיבשחמב זא דע הגוהנ התיהש ,תילמיצד םוקמב תירניב הטישה שומיש .א

 .ןורכזה תלוביק תלדגה .ב

 ,תירבה-תוצרא אבצ לש ותורישב םויה דע לעופ הז בשחמ

 .ו.מ ר"ד לש ולוהינב ,"גדירבמיק תטיסרבינוא לש תיטמיתמה הדבעמב וליחתה םייתניב

 ישאר) 0 ארקנש בשחמ ןנכתל (2ע. 8. ח. ח11%א68) | סקליו

 ₪1 600 26817 8%028₪6 תןג%סמהלנא0 0810ו1וג8) לש תוביח

 םהיתואצות תא ןסחיאו תירניבה הטישה תרזעב םיבושיח עציב ,1949 תנשב לעפוה ,הז בשחמ

 :ןורכזב
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 ןנכות רשא [ם1211מ6 -ה תיינב - היה םיבשחמה תוחתפתהב אבה לודגה דעצה

 26%16 0026 5%02869 -ה תא ,הנושארה םעפב ,ללכ הז בשחמ 7 -ב הנבנו

 י"ע הלעוה ,תוירניב תויבס ןוסחא ךרוצל תונטקה תועבטה טונגימ לש ,הז ןויער

 ןורכזל הריהמ השיג רשפיא ןויערה םושיי(0% %: ע02200%62) רטסרופ .ו.י

 .תויטמתיראה תולועפה תוריהמ תלדגהו

 תורונמ םוקמבש ןושארה בשחמה היהש ,2000 םגדמ בשחמ "וקליפ" תרבחב לעפוה 1958 תנשב

 ( 8 ינשה םיבשחמה רוד ליחתה הז בשחמב ,םירוטסיזנרטב וב ושמתשה םיווקו

 םיבשחמה לכבו ליעיכ חכוה ,וידר תורונמ םוקמב םירוטסיזנרטב שומישה 9% יס וג

 .םירוטסיזנרט ,ךליאו זאמ ,וניקתה ינשה רודה ינב

 םיבשחמב .360 תרדיס .םיבשחמ לש השדח הרדס תיינב לע .מ.ב.י תרבח העידוה 1964 תנשב

 ירלודומ הנבמ ןנכות יגולה םוחתב :יגולונכטה הנבמבו יגולה םוחתב םישודיח וסנכוה הלא

 יגולונכטה םוחתב םינוש תוחוקל לש םייפיצפס םיכרצל וירזיבאו בשחמה תמאתה רשפאמה

 רודה ינב םיבשחמב י.,ההובג םתונמיהמש םיינורטקלא-ורקימ םילגעמ שומישל וסנכוה

 םילגעמה .םיליגרה םירוטסיזנרטב םוקמב םיבבשב שומשה לחוה ישילשה

 תוספדמ תוינבת לע םיבכרומה הכיס שארמ םילודג םניאש - םיריעז םירוטסיזנרטמ םיבכרומ

 דיתעב .םיבשחמ לש יש*לשה רודה לש יגולונכטה ןיפאמה אוה בבשה .ןגמ הטעמב תומתחנה

 תונכת תופש ילעב ,רתוי םיריהמ םיבשחמ ,ןוכנ לא ,ונבי ,ןמזה םע ץורמה ,הארנכ ,ךשמי

 .םיבשחמה יגוס לכל תומאתומה תוריהמ תוינכת :יץיכהל רשפאתיו רתוי תוטושפ

 םיינורטקלאו םירמח תוגהנתה ןכו [[גסכ6וז876 .םגסמסתסמ םירקוח םינעדמ

 .םיבשחמה תקיגול רופישל םיעצמאכ ( 07080מ108) דאמ תוכומנ תורוטרפמטב

 .דיתעה חיכוי תאז - תואצותה הנייהת המו וחילצי םינוויכ וליא
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 םינותנ דוביע תודוסי
 | --ב

 עדימו םינותנ

 דוסי יגשומ (א

1 

.2 

3 

 דוביעל םישמשמה םיעצמאבו םינותנ דוביע תודוסיב תקסוע וז תרבוח

 .רתי טוריפב קוסענ ובו ,בשחמה אוה הלא םיעצמאב בושחה .םינותנ

 עדמה םוחתב תונורחאה םינשה תורשעב הלחש הריבכה תוחתפתהה

 םינותנ םיקפסמה תורוקמה רפסמ תא הברהב הלידגה ,היגולונכטהו

 ךדיאמ .רתוי םיינכדעו םיקייודמ ויהי הלא םינותנש ךכל המרג ףאו

 תנמ לע ,הלא םינותנ לולכמב רתוי קיודמו ריהמ לופיט םויכ שרדנ

 תודוה התע רשפאתמ הז לופיט .תילמיסכמה תלעותה תא םהמ קיפהל

 םינותנ דוביעל םישמשמ םיבר םיינורטקלא םירישכמ .הקינורטקאה

 קלח תרכהל ודעונ םיאבה םיקרפה .םהינימל םיבשחמה - םשארבו

 .לכשומה םלוצינל םיכרדהו םתלועפ תונורקע ,הלאה םירישכמהמ

 :םיגשומ רפסמ רידגהל ונילע תרבוחה חתפב

 םיראתמה םימשרמ וא םילמ ,םינמיס - 8 םינותנ .א

 .וילא םיסחייתמ וא םיוסמ בצמ

 םדוקמ עודי היה אל רשא עדי - 1מ+01י88%10מ ךאמ 3

 .ולבקמל

 לופיטו שדחמ רודיס - 28%8 22006881מ8 םינותנ דוביע .ג

 5:םכותמ עדימ תר"צי רשפאי רשא ןפואב ,םינותנב

 םישמשמה ,הלא םינותנ :םינותנה ךותמ תעמתשמה 2העידיה אוה ץעדימה

 תויושעש תומיוסמ תודבועל יוטב אלא םניא ,דוביעה תלועפל םלג רמוח

 םוקמב קר לבקתמ עדימ .לבקמל תועמשמ תולעב תויהל אל וא תויהל

 גציימ אלא שארמ רורב וניא לבקתמה ןותנה רשאכ רמולכ ,קפס םייקשס

 יטנולר תויהל ןותנה בייח ךכל ףסונב ,תומייק תויורשפא המכ ךותמ תחא

 שורד ,ךרע לעב היהי ונממ לבקתמה עדימהש תנמ לַעו ,ןודנה אשונל

 %9[מזב שגומו קיודמ היהי ןותנהש םג

 :רשקה ליח תרבוח ךותמ הקלנ %
/ 
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 םינותנה דוביעלו םהמ לבקל ןתינש עדימל ,םינותנ יגוסל תואמגוד רפסמ איבנ ןלהל

 :םינותנה ןמ עדימה תקפה םשל שורדה

 :סמ

 לד 0 | :ינווג | דס

 ןימזהל ךרוצה יא וא ךרוצה שורדה יאלמה םע האושה |םיוסמ טירפ לש יאלמה בצמ 1

 המלשה

 לעופל העיגמה תרוכשמה ךס | העשל הדובעה רכשב הלפכה | לעופ לש הדובעה תועש רפסמ | 2

 לגעמה חטש | -ב הלפכהו עוברב האלעה | לגעמ לש סוידר | 3

 םינותנה דוביע תומגמ (ב

4 

.5 

 ,תרושקתה יעצמא חותפו ונתושרל םויכ םידמועה םיללכושמה םושירהו הדידמה יעצמא

 אשונ וא ןינע לעב אשונ לכב !חלבקתמה םינותנה תומכש ךכל םהינש םויכ םימרות

 ,םילבקתמה םינותנה לכ םישורד דימת אל .רתויב הלודג הנה - ןינע לעב תויהל יושעש

 .רתוי רחואמ בלשב םייטנולר תויהל םילושע םה ךא .םתלבק ןמזל ךומס עדימ תריציל

 לכב םילשכנה זוחא :אמגודל .ונל ושרדיי רשא דע םהילע רומשל ונילע הז הרקמב

 תיזחת ןונכת תארקל תמיוסמ הפוקת ףוסב יטנולר היהי תומלתשהו תומלתשה

 .תויומלתשהה

 .הטלחה תלבק איה םינותנה םידבועמו תודבועה תופסאנ הנעמל רשא תיפוסה הרטמה

 לש הרקמב ןוגכ) וקלח לע וא לבקתמה עדימה לע תורישי ססבתהל הלוכי וז הטלחה

 םינותנמ עבונה ףסונ עדימב הרושק תויהל וא (יאלמה לודלד םע םיפלח תנמזה

 בשחתהל שי זאש ,םינינועמה תיזחת רואל תויומלתשה ןונכת לש הרקמב ןוגכ) םירחא

 רורבל ונילע ,ןכ לע .(רבעב תומוד תויומלתשהב םילשכנה זוחאמ עבונה עדימב םג

 תריצי ךרוצל םישורדה הלא לכ תא ונתושרל םידמועה םינותנה לכ ךותמ הרקמ לכב

 .ןודנה אשונב הטלחה תלבק רשפאי רשא עדימה
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 תילכת הנוש םדא ינב תפש .ול תנבומה הרוצב וב שמתשמל עיגהל בייח עדימה

 תורפסו תויתואב הספדה בייחמ האירקל שגומה עדימ .תונוכמה "תפש"מ יונישה

 תוארוה תמגוד - תוינורטקלא תוכרעמל שגומה עדימ וליאו ריינ ןוילג לע

 .לגעמל םיינורטקלא םיקפד ןתמ בייחמ - ליט ןווכ יונשל

 יוצמה עדימה לכ דמוע טילחמה תושרל רשאכ תוטלחה תלבק רשפאל תנמ לע

 :עצבל ונילע ,הטלחה התואל סחחיתמה

 .ב

 הלא ןהו ךשמהב שמשל םייושעו ושמש םרטש הלא ןה - םינותנה ןוסחא

 .הינשב שרדיהל םייושעו ושמש רבכ רשא

 ןתמל םישרדנה םינותנה םתוא תרירב םשל ,םינסחואמה םינותנה ןוימ

 .ןודנה אשונב עדימ

 .עדימה לבקמ י"ע הנבהל תנתינה הרוצב םינותנה ךותמ עדימה תקפה

 .םינותנה דוביע תומגמ הלא



 םיעצמאו םיבלש (2)

 םינותנ דוביע יבלש (א

 :םה אוהש יעצמא לכב םינותנ דוביעב דוסיה יבלש 1

 .הלא םינותנב תכרעמה תנזהו םישדח םינותנ תנכה .א

 .שארמ העבקנש תינכתל םאתהב םינותנב לופיט .ב

 .הלועפ תוארוה וא ח"וד,ךמסמ תרוצב תואצות תנכה .ג

 םירבדה תשחמהל .הלא םיבלשמ דחא לכ טוריפב קוסענ ןלהל

 לש תרוכשמה שולת תנכהל םישורדה דוביעה יבלש תא ראתנ

 .לעפמב לעופ

 ל"נה טורפ

 םינותנ תנכה (א)

 םינותנה תנכה תבייחמ םישדח םינותנה תכרעמה תנזה

 שי ךכל .דוביעה תכרעמ ךותל םתסנכה רשפאתש הרוצב

 .הקידבו הדמה ףדסיא - הנשמ יבלש השולש

 םינתינ םינותנהש ןמזב השענ - םינותנה ףוסיא (1)

 .רתוי רחואמ בלשב השעיי דוביעה םא םג ,הגשהל

 לעופה לש ותאצו ותעפוה ידעומ םושיר :המגודל

 השענ רכשה בושיח םא םג ,ומולב םוי ידמ השעיי

 הרוצב תושעיהל הלוכי ףוסיאה תלועפ .שדוחל תחא

 ידי לע ןוגכ) םדא-ינב ידי לע קר הנבהל תנתינה

 הרוצב תושעיהל הלוכי איה ;(והשלכ ספוט לע הביתכ

 בוקינ ידי לע ןוגכ) הנוכמ ידי לע הנבהל תנתינה

 סדא י"ע האירק םג תרשפאמה תבלושמ הרוצב וא (סיטרכ

 ףוסיאב הלולכה תפסונ הלועפ .הנוכמ ידיב לופיט םגו

 דוביעה יבלשב תושמשמה עבק תואלבט תנכה איה םינותנ

 ליפכהל הנוכמל ורשפאי רשא לפכ תואלבט ןוגכ םיאבה

 תואלבט וא ,תחא העש רכשב הדובעה תועש רפסמ תא

 ללעש םיסמה תא בשחל הנוכמל ורשפאי רשא סמ ייוכנ

 ןוגכ םיפסונ םינותנ רואלו ורכש רואל םלשל לעופה

 ."דכו יתחפשמ בצמ

., 



- 10  - 

 הב הרוצה רשאכ םיתעל תשרדנ הרוצל הרוצמ - םינותנה תרמה (2)

 ופסאנ םא :אמגודל .,דוביעה יכרצל המיאתמ הניא םינותנה ופסאנ

 םריבעהל שורד ,די-תכב ספוט תועצמאב הדובעה תועש ימושיר

 םייולת םתרמהב ךרוצה תדימו םינותנה ףוסיא ןפוא .בקונמ סיטרכל

 העקשהה ,תורוקמה רפסמ ,םינותנה תומכ :ןוגכ ,םינוש םימרוגב

 הב הרוצהו ונתושרל םידמועה תרוסמתה יעצמא ,רוקמ לכב תירשפאה

 תובצייתה םושיר ירה אל .םיאבה דוביעה יבלשל םינותנה םישורד

 ינפ לע םירזופמה םילעופ יפלא קיסעמה לעפמב םתדובעל םילעופה

 .לעופ 20-30 קיסעמה לעפמב םושירכ ,םינוש םיפינס

 ,תשרדנה קוידה תמרל עיגהל תנמ לע תישענ - םינותנה תקידב (3)

 :ללכ ךרדב ,תללוכ וז הקידב

 תללוכ הדובעל תובצייתהה תעש םאה ןוגכ - ןותנה תומלש תקידב (א)

 .הקדה תאו העשה תא

 .תויתוא ללוכ וניא תועשה םושיר םאה ןוגכ - הרוצ תואיגש חקידב (ב)

 תועש 24-מ הלעמל ומשרנ אל םאה ןוגכ - ןכות תואיגש תקידב (ג)

 .הממיב הדובע

 תפסונ הדובע תעקשהבש תויאדכב םייולת הקידבה ןפואו םינותנה תקידב תדימ

 בלשב תויועטה ןקית יאמ עובנל תולולעש תואצותה רואל תואיגשה רותיא םשל

 .הז םדקומ

 םינותנַב לופיט (ב)

 .הלמה לש רצה ןבומב ,םדוביע תאו שדחמ םרודיס תא ללוכ םינותנב לופיט

 תונשל ילבמ ,םהמ קלח תאצוה וא םינותנה רדס יונש ללוכ - םינותנה רודיס (1)

 :רבדה שורד םהב םירקמ רפסמ גיצנ ,םנכת תא

 השעיי םלוצינו תרושקת יעצמא ותואב ףתושמב םיעיגמ םינותנ המכ רשאב (ַא)

 טוריפ תא םוי ידמ חלוש לעפמה יפינסמ דחא םא :אמגודל .םינוש םיבלשב

 תועש תא םושרלו קרבמה ןכות תא דירפהל שורד ,לעופ לכ לש הדובעה תועש '

 .שדוחה ףוסב ותרוכשמ בשוחת ונממ רשא ולש סיטרכב לעופ לכ לש הדובעה

./. 
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 תועש םושיר תא :אמגודל .דוביע תולועפ רפסמל שורד דחא ןותנ רשאכ (ב)

 םירוסיחה תדימ לע הקיטסיטטס תנכהל ןהו רכשה בושיחל ןה שורד הדובעה

 .לעפמה ילעופ לש

 םושיר םא :אמגודל .ונכוה וה רדסהמ הנוש רדסב םישורד סינותנה רשאכ (ג)

 הדובעה תועש תא שדוחב םוי לכ רובע ללוכ לעופה לש הדובעה תועש

 םכסל שורד הדובעה רכש בושיחל וליאו תופסונה תועשה תאו תוליגרה

 לכ לש תופסונה תועשה תאו שדוחה מי לכ לש תוליגרה תועשה תא דרפנב

 .שדוחה ימי

 םינותנ תסנכהמ לחה תולועפה לכ תא ללוכ ,בחרה ןבומב - םינותנה דוביע (2)

 "דוביק" חנומב שמתשנ ונא .טלפב תואצות תלבקל דעו תכרעמל

 םינותנה תסנכה רחאל ליחתמה תולועפה לולכמל קר סחייתמ אוהשכ ,רצה ונבומב

 דוביע .יפוסה ח"ודה תנכה ינפלש בלשב םייתסמו שרדנכ םירדוסמ םהשכ

 :ןוגכ ,תולוקעפ לולכי םינותנה

 .שדוחה ךשמ דבע לעופהש תועשה רפסמ םוכיס -  הטושפ תיטמתירא הלועפ (א)

 לעופה לש ותוליעי תעיבק - יתומכ ןוירטירק לע תססובמה הטלחה תלבק (ב)

 המרונל האושהו דחא טירפ רוציל ול תושורדה הדובעה תועש בושיח ידי לע

 .הנותנ

 הפוקתמ םינותנ לולכמ ךמס לע הדיתע תוחתפתה יוזחו תונקסמ תקסה (ג)

 תמייוסמ הדובע עוצבל ושרדייש םילעופ יגוסו רפסמל השירד הנכה - תמדוק

 .םירוסיח לש הקיטסיטטסו רבעב תומוד תולועפ קוצבמ םינותנ ךמס לע

 בשחתהב לעופה לש תרוכשמה שולת תנכה - תוכבוסמ תויסמיתמ תולועפ (ד)

 ."דכו סמ יבושיח ,תופסונ תועש רובע תופסות ,ליגרה רכשב

 םינותנה דוביע בלש ללוכ ,ליעל ומרופש ולא ןוגכ תוישממה תולועפל ףסונב

 .תואצותה תונוכנ חיטבהל ןדיקפתש הנשמ תולועפ
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 ונסחוא רבכש םינותנ םע האושה י"ע םינותנה תומיא :ןה ולא הנשמ תולועפ

 םידעוימה םינותנה לכ ולבקתנש חיטבהל תנמ לע טלקה תכרעמ תרוקיב ;:םדוק

 ךרדב בושיח וא רזוח בושיח י"ע תויטמתירא תולועפ תקידב ;הלועפ התואל

 .ןוכנ תולועפ רדס תקידב ;הנוש

 תואצותה תנכה

 - בייח ,םינותנה תא תדבעמה תכרעמה ןמ לבקתמה ךמסמה וא ח"ודה רמולכ הפלט  -

 תא ללכשל הצרנש לככ .ודי לע הנבהל תנתינה הרוצב ,לבקמל שגומ תויהל - רומאכ

 ,לעפמב םדא חכ תעונת לע יתנש ח"וד .רתוי בר דוביע ןמז שרדיי ןכ - ח"ודה תרוצ

 רתוי ךבוסמ אוה ,שדוח לכב ובזע וא ולבקתנש םילעופה יגוס לע םיטרפ ללוכה

 שדוח יתנשה ח"ודה תא שיגהל שורד םא ,םלוא ,ןסחממ דויצ תאצוה לע ימוי ח"ודמ

 שיגהל לק רתוי היהי ,הנורחאה העונתה רחאל העש ימויה ח"ודה תאו העונתה רחאל

 השדח טלפ תרוצ לכ .ימויה ח"ודה תא רשאמ הנבהל החונ הרוצב יתנשה ח"ודה תא

 יגוס ןונכת לע ועיפשי ,קקדזנ םהל ,טלפה יגוסש רורב .םיאתמ ןונכת תבייחמ

 .ןסחאל הצרנש םינותנה



 םינותנ דוביעל םיעצמא (ב

 .לפטל ,םינותנ טולקל םילגוסמ תויהל םיבייח םינותנ דוביעל םישמשמה םיעצמאה

 םיעצמא בייחמ םינותנב לופלטה .טלפ רציילו שארמ העובק תינכת יפל םינותנב

 תוארוהו םינותנ ונסחאיש ,שארמ העובקה תינכתה יפל תולועפה עוצב לע וחקפיש

 דוביעל םישמשמה םינושה םיעצמאה .תויגולו תויטמתירא תולועפ ועצביו דוביע

 תונוכמל דעו תונוכמ אלל םידבועה םישנאמ לחה ,םינוש םיגוסמ םה םינותנ

 - :םהש םיירקיעה םיעצמאה תא רוקסנ ןלהל .םישנא תרזע אלל טעמכ תולעופה

 םיסשנא 1

 וא העימש י"ע לבקתמ טלקה .םינושארה םינותנה ידבעמ,ןבומכ ,םה םישנא

 ןורתי .הביתכ וא רובלד י"ע השענ טלפהו חומב השענ דוביעה ,היאר

 דוביעה תוארוה זוכירו הלודגה םינותנה תומכב אוה םינותנ דבעמכ םדאה

 םדאה סלוא .עצבל לוכ* אוהש תולעופה תוינוג-ברבו וחומב םינסחואמה

 תולועפ עוצבב יטיא אוה .ןימא דימת אלו יטיא םינותנ דבעמ אוה

 ,הטלחה השורד וב םוקמב ,תאז תמועל .ןהב תועטל הטונו תויטמתירא

 - רחא יקצמא תרזע אלל - םדאה ןכ לע ישונאה חמה לש ופותיש ינויח

 ךא ,תיסחי תונטק תויומכבו םיטושפ םיבצמב קר םינותנ דבעמכ ליעי

 .תוטלחה לבקל ורשוכ בקע ,םלנותנ דוביעל תכרעמ לכב ינויח טנמלא אוה

 תומישר (2-

 תושמשמ ןה .םינותנ דוביעל חתופש רתויב םודקה הדובעה רזע ןה תומישר

 ,םתונלמאו םינסחואמה םינותנה תומכ תא ביחרהל ול תורשפאמו םדאל רזעכ

 תורשפאמ םג תומישרה .ןורכזה תויורשפאל םינותנה תומכ תא ליבגהל םוקמב

 םיארחאה םה םישנא ,םירחא םיעצמא רדעיהב ךא ,םינותנה לש החונ הרבעה

 .טלפלו חוקפל ,םינותנה טלקל

 תוטוספ דרשמ תונוכמ 3
 ידבעמל בושח רזע ושמש ,הרשע-עבשה האמהמ לחה וחתופש דרשמ תונוכמ

 ןימא ןפואב ןובשח תולועפ עוצב תורשפאמ תוטושפ בושיח תונוכמ .םינותנה
 ,ריהמ םושיר תרשפאמ הביתכה תנוכמ .האצותה תא סיפדמ ףא ןקלחו ריהמו

 תושמשמ םויכ .םיבורמ םינותנ תאירק לע הליקמה הרוצבו בר םיקתעה רפסמב
 ינכמ דוביע תרשפאמה הרוצב םינותנ תרבעהל רזעכ תונוש תוילמשה תונוכמ

 .ךשמהב הז אשונל רוזחנ דוע .(טרס-יררוחמ ןוגכ)

./ 
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 תיטפוא האירקל םיסיטרכלו יטנגמ ויד יסיטרכו םיבקונמ םיסיטרכל תונוכמ

 םילעפמב ינדיה םינותנה דוביעמ בר קלח הגרדהב תופילחמו ופילחה ולא תונוכמ

 תויטמתמ תולועפ רפסמ ,ןוימ תולועפ עוצב תורשפאמ הלא תונוכמ .םיבר תוכרעמו

 תועצמאב םדא-ינב י"ע ןהילא םינזומה םינותנ לש טלפ תספדה ןכו תויגולו

 רבד ,םיבלשה ןיב םיסיטרכב לפטל םישנא םיבייח ןכ ומכ .םיבקונמ םיסיטרכ

 .וז תרבוח לש "ב קרפ שדקוי הלא תונוכמל .הדובעה ךלהמ תא טיאמה

 ודוחיי .םינותנ דוביעל רתויב שידחה יעצמאה ונה ינורטקלאה יתרפסה בשחמה

 לש ותלוכי .םירחא םינותנ לככ וב ןוסחאל תונתינ הלועפה תוארוהש ךכב אוה

 דוביעמ לבקתמה עד"מ רואל ,תולועפה ךלהמ ךות תוארוהה תא תונשל בשחמה

 .בשחמ תללוכה תכרעמב שומישה תויורשפא תא הברהב לידגמ - םינותנה לש םדוק

 םהמ םימייקו תובורמו תונוש תולועפ תיישעל וננכות םיינורטקלא םיבשחמ

 לש הלודגה תומכבו םתלועפ תוריהמב לודגה םנורתי .םינושו םיבר םיגוס

 5םהב ןסחאל ןתינש תוארוהו םינותנ

 םלנותנ דוביעל תויטמוטוא תוכרעמ

 תינדי הרזעב יטרדנטס םינותנ דוביעל תושמשמה תומלש תוכרעמ ןה הלא (א)

 דויצ תדובע ןיב סחיה תא לידגהל איה הלא תוכרעמב המגמה .תילמינימ

 ןניא הלא תוכרעמ םגש רוכזל שי ךא .םינותנ דוביעב תינדי הדובעל

 .ןאולמב תויטמוטוא

 - : תללוכ םינותנ דוביעל תיטמוטוא תכרעמ

 .יתרפס בשחמ - ינורטקלא םינותנ דבעמ 1

 טלפו ,טלק יביכר ,םינותנה תנכהל תכרעמ ןוגכ - בשחמל רזע ודיצ (2

 .ןויצ יביכרו

 .םלצנל ךיאו םלבקל ךיאו יתמ ,םישורדה םינותנה תא םיעבוקה םילהנ (3

 .ןהירחא בוקעל בשחמה לעש הדובע ךלהמ תוארוה (4

 ,תוארוה תנכה ,םתעיבקו םילהונ חותנ ,ותקזחהו דויצה תלעפהל םדא חכ (5

 .הלוכ הלועפה לע חוקיפו תואצות תרוקיב ,תוח"וד לוצינ ,םינותנ תקפסה
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 - :תורשפאמ םימיאתמ םדא חכו דויצ תללוכה תיטמוטוא תכרעמ (ב

 .ןוסחאה תוכרעמ ךותל המיאתמ הרוצב ונכוהש םינותנ סינכהל 1

 :ןוגכ ,תונוש תולועפ הלא םינותנב עצבל (2

 ."דכו םימושיר תקזחה ,שופיח ,הנוכה ,ןוימ - תויוגל תולועפ (א)

 .קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח - תויטמתירא תולועפ (ב)

 םינותנב םייונש ךמס לע ,תולועפה ךלהמ ךשמה יבגל הטלחה תלבק (ג)

 .םייניב תואצות וא

 .דוביעה תולועפ תמלשה רחאל ,םייקלח וא םימלש תוח"וד תאצוה (ד)



 ם יש ו מ י ש (3

 (א

 (ב

 םילידבמ .םינווגמו םיבר םה םינותנ דוביעל םיינכט םיעצמאב םישומישה

 תויעדמ תורטמל םישומיש ןיבו תוירחסמ תורטמל םישומיש ןיב רקיעב

 .הלא םיגוס ינש ןיב רורב לובג וק םוחתל השק םלוא .תויסדנה וא

 תורפס ןה ,תויתוא ןה םיללוכה םינותנ ברל םה םיירחסמה םינותנה

 םה םיירחסמה םידוביעה ."דכו עבטמ יגוס ןויצל םירדגומ םינמיס ןהו

 .םעפל םעפמ ומצע לע רזוח תולועפ לש דחא גוסש ךכ ,רתוי םיירוזחמ םג

 תולועפהו ,דבלב תורפס ברל םיללוכ םייעדמו םייסדנה םידוביע ,םתמועל

 הנבמ תא ,ןבומכ ,עבוק הז רבד .תוימעפ-דח תויהל תולולע תושרדנה

 .תונושה תורטמל םישמשמה םיבשחמה

 םוחתה .םימוחתה לכל ןורחאה רושעב םינותנ דוביעל ורדח תוכרעמה

 יכרצל םיבשחמבו םירחאו םיבקונמ םיסיטרכ תוכרעמב שמתשמ ילהנמה

 תואבצב יעצבמה םוחתב ,םדאה חכ תעונתו הינספאה תעונת לוהינ

 ןיעידומ ינותנ דוביעו זוכירל םיבשחמ הנורחאל םיסנכומ םינוש

 דחוימבו תיפוסה הטלחהה תא לבקל הדקפימה לע םיליקמה ,םיעצבמו

 .חריה לע התיחנ תארנו םינושה םיליסה חטשב
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 ינורטקלאה בשחמה

 והמ םינותנ דוביע

 א ו ב מ

 תויעדמו תויקסע ,תוילהנימ תורטמל םינותנ דוביעב שומישה יכ הדבועה ףא לע

 שדח אשונ הכלהכ וניבהש הלא םה תיסחי םיטעמ ןיידע ,ריהמ בצקב םדקתמ

 .ינורטקלא םינותנ-דוביע ומשש ,הז קתרמו

 תא ךופהלו ינורטקלאה םינותנה דוביע תא שיחמהל איה וז תרבוח תרטמ

 ןטק שיא לש ותרזע תא ונשקיב ,תאז תושעל תנמ לע .ללכה תלחנל ויתודוסי

 .האנהב ותרבחב ולבתש םיווקמ ונא .טיפ םשב קיחצמו

 - רשיה וקב דימת ךלוה אוה :הכרעה ול ושחרת יאדוובש םיענ לגרה שי טיפל

 םכתא םמעשל ותעדב ןיא לבא ,ינצקוע תויהל לולע אוה ,םימעפל ."ירגוד"

 תוכבוסמ תוירואיתב םכתא דיחפי אל ןכ ומכו ,םיכבוסמ םיינכט םיחנומב

 .הנבהל םישקו םיטשפומ םירואיתבו

 :תוינויגה תולאש יתש לואשלו הלחתהמ ליחתהל איה רתויב הבוטה הלחתהה

 ?"םינותנ דוביע" םילימה שוריפ המ .1

 ?וב םישמתשמ תישעמ הרטמ וזיאל .2

 לש ןובשח םלשל בייח טיפ :םיענ יתלב ןינעב ןודנ הבה ,ךכ לע בישהל ידכ

 קש-קיש" הנפואה תונחב התנק ותשאש (רתוימ) הלמשל הרומתב ,תוריל 0

 לע הבשחמהמ ששואתהש רחאל טיפ יכ ,וז הקסיעב םינד ונא .ףוגנזיד בוחרב

 קוסעל דיימ לחה - תאזכ תעד-תולקב וילע הליטמ ותשאש השדחה הסמעמה

 .םינותנ-דוביעב

 :תושעל בייח טיפ היהש םינותנה דוביע תולועפ ירה

 ."קש-קיש" תונחל וערפל שיש והשמכ ןובשחה תא (וחומב) ומצעל ןמיס אוה 1

 תא יוארכ תונחב ובשיח תמאב םא קודבל ידכ םיבושיח תרדס עציב אוה .2

 הלילח ,העט אל רכומה םאו (תתל ומיכסה םהש) החנהה תאו הינקה-סמ

 . . .ותעדל 7 םוכיסב

 םיכמסמל ותוא ףרצו ןובשחה תא ןיימ אוה ,רדסב לכה יכ אצמש רחאל 3

 .(למשחה ןובשחו היריעה יסמ ןובשח ,לשמל) םתוא עורפל ךירצש

1 

 לע רואל אצוה %*%
 7 .רא.יס.נ תרבח ידי לע

 0 | ......ההההחטטטההההההההההההההאההאהאהההאאאחאאמ |[
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  .4םינועטה תונובשחה לכ תא םכסל טילחה ,תרוכשמה תא ,ףוס ףוס ,לביקש עגרב

 רפסמ החדי ילוא וא ,וישכע רבכ לכה םלשל לכוי םא לוקשל ידכ םולשת

 .םירעוב םניאש םימולשת

. 

 דחא לכל םיק צ םשר ,ששחש הממ רומח תוחפ בצמה יכ ,תעדל חכונ רשאכ .5

 .םישורדה םימולשתהמ

 רסמ ,ולוכ ךילהתה תא טיפ םילשה ,םינכומ םיק"צה ויה רשאכ ףוסבלו .6

 .ראודה תועצמאב וא ישיא ןפואב וא םהילבקממ דחא לכל הלא םיק'צ

 תוידוסי תולועפ ששמ בכרומ םינותנ דוביע "כ חכווהל לכונ וז הנטק המגודמ

 (80+1ת₪) ןוימ (00ם0וג+1מ8ַ) בושיח (0061ת8) ןומיס :ןקלח וא ןלוכ

 (26002061ת8₪) םושיר (5טמה81.21ת8) םוכיס

 ונדמעהש תולאשה יתש לע בישהל ידכ ,התעו (00םמוגמ108%1ת0) רושיקו

 :רמאנ הז קרפ תישארב

 לש תבכרומ הרוש ראתל ידכ וב םישמתשמש חנומה אוה םינותנ דוביע 1

 ,ירוקמה ,ןושארה ןותנהמ ,יהשלכ הקסיע עוציבל תויחרכהה תולועפ

 .התוא םייסמה ןורחאה ןותנל דע

 לכל הקיטסיטטסלו םהיגוס לכל ,תונובשח לוהינל שמשמ םינותנ דוביק 2

 .(םיינכטו םייעדמ םיכרצל ללוכ) היגוס

 ךילהת וא הטיש לכל "םינותנ דוביעל תכרעמ" םשב אורקל ונתלוכיב שי רוציקב

 היצמרופניאב לופיט וא יטסיטטס חותינ ,םינותנ םושיר ,תונובשח לוהינל שמשמה

 .תיקסע

 דמל אוה .תואצמה לעב רוצי היה ,וימי תישארמ ,ןושארה םינותנה דבעמ היה םדאה

 רשא - םילמו תויתוא ,םירפסמ ,םילמס תכרעמ ,רמולכ - הפשב ךרוצ ול שי יכ

 תורטמל םג ןבומכ ול השורד התיה הפשה .ןתוא םושרלו תוקסיע עצבל לכוי םתרזעב

 ,םידידיל םיבתכמ בותכל ,ןורכזל ריאשהל ונוצרב שיש המ לכ םושרל ידכ - תופסונ

 .תופסונ תורממ הברהלו םירפס רבחל
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 אל ולאשכו ,ויבושיח עוציב ךרוצל וילגרו וידי תועבצא םירשעב םדאה רזענ הליחתב

 ,בגא ,תשמשמה) היננבשח תונבל דמל ןמזה תצורמב .םינבא יקולחב רזענ ,וץיפסה

 תונוכמ ,תוטושפ םוכיס תונוכמ ,(םלועב םיבר תומוקמב ,הזה םויה דע הבר החלצהב

 םיבשחמו תונובשח תלהנהל תוינורטקלא תונוכמ ,תונובשח תלהנהל תוינכמ ורטקלא

 .םינורטקלא

 ויבושיח ךרוצל הפש התואב םדאה שמתשה ,הינובשחבו תועבצאב רבודמ היה דוע לכ

 איצמהל ךרוצה םג דלונ ,תוללכושמה תונוכמה ודלונ רשאכ ךא .םיימוימויה ויכרצלו

 תולועפ תא תונוכמה לע לקהל הדעונ וז הפש .תונוכמה לש ןשומישל ,תדחוימ הפש

 תפשל המגרתל תלגוסמ היהת הנוכמהש ךרוצה תא םג הרציש ןבומכ ךא ,ןהלש בושיחה

 תושמשמה תודחוימה תופשה.תלעות תונוכמהמ קיפהל היה רשפא יא ,תרחא .םדא-ינב

 ,םיבשחמה יבגל תללכנ הנבהה טוע"מל יזכרמה םרוגה ןה י,וייגוסל םינותנה דוביע תא

 תושמשמה תופשה תא ריכהל ילב םינותנה דוביע יכילהת תא ןיבהל ןויסנ לכ ,ןכש

 .תיניסה הפשב בותכ הפי ריש אורקל ןויסנכ והומכ ,הז ךילהתל

 תישונאה הפשה

 הלימל ירפסמה לומיסה לשמל .תורפסמו תויתואמ תבכרומה הפשב שמתשהל םיליגר ונא

 .ח תואה ושורפ ,רעשכ הארנה ןמיסש םג םיעדוי ונא .2 :אוה םייתש

 התיה הלחתהה ,ותפש םושירל והושמישש םילכה תא ללכשל םדאה דמל ןמזה תצורמב

 תנוכמו סופדה תנוכמ ,טעהו הצונה ואב וירחא ,ןבאב םינמיסה תא ובצח ובש למזיא

 .ינורטקלאה בשחמהו תונובשח-תלהנהל הנוכמה ,בושיחה-תנוכמו םוכיסה-תנוכמ ,הביתכה

 תא םדאה םשר טעבו הצונב רשא דועב ,רומאכ ךא .הפש םושירל םיעצמא םיללוכ םלוכ

 ,םייניב תפשב רזענ אוה רתוי םיללכושמה םושירה יעצמאב ירה ,ןיבמ ומצע אוהש הפשה

 .הנוכמה תויחונל הרצונש

 םינותנה דוביע לש דוסיה תולועפ

 (0041ם8) ןומיס 1

 .וזמ וז תונוש תולועפ תורשעמ תבכרומ ,תיקשמו תינוגרא ,תירחסמ ,תילהנימ הלועפ לכ

 ,םינוקית ,הדובע-רכש ,םיסימ םולשתל :תובר תורטמל תישענ ,לשמל ,תיפסכ האצוה

 לבקת תיפסכ הלועפ לכש ןידה ןמ ,םינותנ דוביע רשפאל ידכ .המודכו תורוחס תשיכר

 ןיחבהל םיכירצ ונא .תורחא תולועפ ןיבל הניב הנחבה ךרוצל ,הל םיאתמה ןומיסה תא

 ונילע ןכ ומכ .םילעופל םימלושמה םימולשת ןיבל םיקפסל םימלושמה םימולשת ןיב

 .ינומלפ קפסל ןתינה הז ןיבל ינומלא קפסל ןתינה םולשת ןיב ןיחבהל

4/4 
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 :םינותנה דוביע תולועפ לש הנושארה דוסיה תלועפ האב וז הנחבה גישהל ידכ

 ידי לע תויפסכה תולועפה לש םינושה םידועיה ןיב םיניחבמ ונא .ןומיסה

 ידי לע ןכו (םינוש םיעבצב םינוש םיסיסרכ ןוגכ) םינוש םייסיפ םיעצמא

 .דוביעה ךילהתמ קלח אוהש ךמסמה לש ילומיס וא ירפסמ ןומיס

 םסי+נ1מ וימ

 .ףתושמ יפוא תולעב תולועפ לש תוצובקל םינותנה תא קלחל הדעונ ןוימה תלועפ

 ,תורוכשמ ימולשתל תועגונה םינותנה תוצובק תא םיזכרמ ונא ןוימה תלועפ תרגסמב

 יפל ףסונ הנשמ ןוימ םיני"ממ ונא ןכמ רחאל .המודכו תונובשחל ,תוריכמל

 תובישח תעדונ ןוימה תלועפל ,המודכו םיקפס יגוס ,תורוחסה יגוס ,רכשה ילבקמ

 עיגמה ןותנ לכ ןכש ,הבורמ בל תמושת תוטישה יננכתמ הל םישידקמ ךכיפלו הבורמ

 .ולוכ ךרעמה תא שבשל יושע ,ןוכנ-אלה םוקמל

 (0000וג51מ8) בושיח
 תלבקו םינותנה דוביע ךרוצל ,יטמיתמ ךילהתב שומיש לע תססובמ בושיחה תלועפ

 הדובעה סיטרכ תא תלבקמ תונובשחה תקלחמ :המגודל .ךכמ האצותכ םישדח םינותנ

 ףלוחה שדוחב דבע לעופה יכ םשרנ סיטרכב .345 רפסמ ,ילארשי בקעי לעופה לש

 העשל רכשה תלפכה תללוכ בושיחה תלועפ .תופסונ תועש 50-ו תוליגר תועש 0

 .וטורב רכשה תא ןתיי תולפכמה יתש םוכיסו 50-ב תפסונ העשל רכש תלפכה ,200-ב הליגר

 האצותהו ,וטורבה רכשמ םיכנמ םתואש ,םינושה םייוכינה לש בושיחה ךרענ ןכמ רחאל

 .ודיל דבועה לבקמש וטנ רכשה איה

 ( פגמת4121מ₪) חווידו םוכיס

 לעפמה תלהנהל רשפאיש ,תצמותמ חווידל םינושה םינותנה תא זכרל איה םוכיסה תרטמ

 ,לשמל לולכי הזכ זכורמ ח"וד .קייודמה ינוגראהו יפסכה ובצמ תא דחא טבמב רוקסל

 תופסונ תועש רכש תואצוה לש זוכיר ;הסנכה לכה-ךסו םירצומ יפל תוריכמ לש זוכיר

 ,הדובע רכש יפל (המגודל ןינב) יסדנה טקייורפב תועקשה לש טורפ ;דועיי יפל

 לע ,הלהנהה תואר תדוקנמ .המודכו הלבוה ,תוילהנימ תואצוה ,םהיגוסל םירמוח

 .שומישל חונו ןכדועמ ,ריהב ,אלמ ,ץייודמ ןבומכ תויהל הז חוויד



 ( 1600 01מ8₪) םושיר 5.

 םג יכ םא) ןבל יבג לע רוחש - ליגרה ישונאה ןבומב םושיר חרכהב ונניא םושירה

 שמשמה ,והשלכ תרוסמת יעצמא יבג-לע היצמרופניאה לש האלעה אוה ,(םושיר הז

 ,תמשור הפוק לש טרס ,יטנגמ טרס ,בקונמ טרס ,בקונמ סיטרכ :דוביעה ךילהתב

 דוביע לכ לש רתויב תידוסיה הלועפה *?הוז ,השעמל .המודכו םיקיש ,תונובשח

 ךלהמב .דוביעה עוציבל ינושאר יאנת הווהמ םימושר םיכמסמ תואיצמ :םינותנ

 .םושר ךמסמ תרוצב אוה יפוסה רצומה םגו םישדח םימושירו םיכמסמ םירצונ דוביעה

 םיבלשה דחאב םושירב תועט ןכש ,הבר תובישח תעדונ םושירה תונמיהמלו קוידל

 .וירחאלש םיבלשה לכב דוביעה לש תואצותה תא תשבשמ

 ( 0סמםטמ1 08+1מ8) רושיק

 .דוביעה ךלהמב הינשל תחא הדקונמ היצמרופניא תרבעה לש הלועפה איה רושיק

 לש םיקישה סקניפמ קיש לש ותדידנ איה רושיקה ךילהתל רתויב תטלובה המגודה

 הרבעה .קישה ךושמ וילע קנבל םשמו ,הקלסימל ,בשו-רבועה בנשא ךרד ,חוקלה

 .םינוש םיינכט םיעצמאב וא ,ראוד תועצמאב תושעהל הלוכי םיכמסמ לש וז תיסיפ

 היהי רושיקה ךילהתש ,ןבומכ ,אוה ינויח ,דוביעה ךילהתב בוכיע לכ עונמל ידכ

 תוטישב .םייסיפ םיעצמאב תושעהל בייח וניא רושיקה .תולקת אללו ליעי ,ריהמ

 ןמ ןירשימב היצמרופניאה תא ריבעהל ןתינ תוינרדומה 0-תתאע -ה

 .ןופלט וק תועצמאב ,ינורטקלאה בשחמה לא קנבה לש בנשאה
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 ?יהמ - תיראניבה הקיתמיתמה

 הריפסה תוטיש לש תובעה רעיל סנכינ אל ,בשחמה תפש לש תינושאר הנבהל ונכרדב

 דוביע תודוסי תא ןיבהל וננוצרב םא םלוא .ןהיתודלותו ןהנימל רורפיסהו

 לש ןתלועפ ךרד תא תאז םעו תויסיסב הריפס תוטיש רפסמ ריכהל ךרטצנ ,םינותנה

 .תומיוסמ בושיח תונוכמ

 - בותכל דמל רתוי רחאמ .ויתועבצא תרזעב רופסל דמל ,דלי ותויהב ,ונדידי טיפ

 ילוא ,וחור יניעב .ריינ ארקנה רמוחבו ןורפע ארקנה רישכמב שמתשהל ,רמולכ

 םדקתה אוה לבא 4 רפסמה תא אטבל ידכ תוממורתמ תועבצא עברא תוארל ךישמה

 .םירפסימהו תועבצאה ןיב רשק לכמ ררחתשהל ידכ ךרוצה יד ןמזה ךשמב

 :רתויב הבושח הדוקנ עובקל ידכ םיצוחנ םה םלוא ,םהילאמ םינבומ טעמכ הלא םירבד

 תחא לכש ,תודיחי *תש גיצהל םיכרדה תחא וז ירה ,תועבצא יתש םימירמ ונא רשאכ

 םישמתשמ ונא "4" הרפיסה תא םיבתוכ ונא רשאכ :וא .(1) דחאל הכרעב הווש ןהמ

 .(1) ןהמ תחא לכ לש הכרעש תודיחי עברא גציימכ ותוא םיהזמ םדא-ינבש למסב טושפ

 תולועפ עוציבב ונל עייסל ודעונש םינקתימ תורשע ועצמוה םינש יפלא ךשמב

 לש תובר תואמ וליגש ,הז רישכמ .הינובשחה אוה םלוכבש םיצופנה דחא תויטמטירא

 םויכ םג לוכי חלוממו הסונמ ליעפמ .ליית יטוח לע ולחשוהש םיזורחמ בכרומ ,םינש

 .תושידחה בושיחה תונוכממ תוברב הרחתתש הרוצב הינובשח ליעפהל

 הריפסה לגלג

 םיאקיתמיתמ רשאכ ,17-ה האמב ןתישאר - הלימה לש ינרדומה ןבומב בושיח תונוכמ

 .םיינכימ בושיח ינקתמ ואיצמה םיבר םיעדונ

 לש הריפסה לגלג ןויצב קפתסנ ,הלא תונוכמ לש םיטרופמ םירואיתל גילפהל ילבמ

 תונוכממ תוברב םהב םישמתשמ ןיידעש םייסיסבה תונורקעה ולעפוה ובש םושמ ,לאקסאפ

 .ונימיב בושיחה
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 ."9" דע "0"מ תורפסה תא וגצייש ,םייניש רשע ןב לגלגב שמתשה לאקסאפ

 "ינורשע הריפס לגלג" ארקנ לגלג לש הז גוס

 ךרוצ היהש תורפסה רפסמל םאתהב םילגלגה תא בבוסל היה רשפא הז ןקתימב

 .רישכמה תונולחב עיפומ (הבושתה) םוכסה היה זאו - ןרסחל וא ןפיסוהל

 אבה לגלגב תחא ןש ידכ עינמ היה ןושארה לגלגה לש םלש בוביסש ,רורב

 .האלה ןכו (תורשעה לגלג)

 ינאכמ רוביח

 - התוא ליעפמה ףונמה לע תאז םעו םוכיס תנוכמב "6" שקמ לע םיצחול םא

 :ןלהלכ אוה רבד לש ודוסיב שחרתמש המ"רה

 ברוביח

 אוהש דע (ונלש רויצב) הנימי ענ תגסא םיינישה לגרס 1

 .ץחלנש שקמה ידי-לע רצענ

 .תובלתשמ םהינישו הזל הז םיברקתמ םיינישה לגלגו לגרסה .2

 םיינישה לגלג תא בבוסמ ןמז ותואבו ןושארה ומוקמל רזוח לגרסה .3

 .ךרוצל םאתהב

 רוסיח

 .העונתה תליחת ינפל וב בלתשמו לגרסל ברקתמ םיינישה לגלג .1

 .ץחלנש שקמה וינפב ביצמש לובגל דע ענ לגרסה .2

 .ומוקמל רזוח לגרסהו לגרסהמ קחרתמ םיינישה לגלג 3



 .גספודוסא

 שקי טשטוש

 טז חסד וסא



 אםצץםסההס

 קקון
 5\צוד סח
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 ילמשח ןועש תרזעב הריפס

 רישכמה תא ונאצמה - תינורטקלא הריפסל תינאכמ הריפסמ רבעמה תא ךילע לקהל ידכ

 םיצחול רשאכ .תינוימד תילמשח הריפס תנוכמ יהוז .השעמל םייק וניאש ,הזה רזומה

 לכ .גוחמה תא ליעפמה עונמל םיילמשח םיסלופמיא השולש חלוש אוה ,"3" שקמה לע

 רורבו ,תורפסה חול לע תחא הרפס לש קחרמל גוחמה תא זיזהל ידכ וב יד סלופמיא

 תלועפ ןוויכ תא ךופהנ ,רוסיח לש הרקמב ."3" הרפיסל הז הרקמב עיגי גוחמהש

 ,אופיא ,םיאור ונא .ץחלנש שקמל םאתהב בוש ,ךופהה ןוויכב זוזי גוחמהו עונמה

 .םיינישה לש הקינאכמה תרזעב םדוק ונישעש המ תושעל לכונ למשחה תרזעבש

 "פולפ-פילפ" ינקתימ תרזעב הריפס

 ונאצמהש שדח ינוימיד רישכמב שמתשהל םוקמב .המידק ףסונ דעצ דעצנ הבה וישכע

 - םיינאכימה םיקיספמה לעב ילמשחה ןועשב וא ינאכימה לגלגב - הז ךרוצל

 הקינורטקלאה תפשבש ,הלא שיקיספמ .םיינורטקלא םיקיספמ הז רישכמב ליעפנ

 (ת110 - 210ע8) "פולפ-פילפ" םהל םיארוק הצופנה

 .םיילמשח םיסלופמיא לש םתדוקפ יפלו ליבקמב לועפל םילגוסמ

 תרושל ומרגיו םיילמשחה םיפכתה וב ומרזי ,"3" שקמה לע שדחה ונרישכמב ץחלנ םא

 :האבה תולועפה

 קספמה - תורחא םילימב - וא ,תיטמתיראה הדיחיה ךותל םרוז ילמשחה םרזה .1

 .רבוחמ בצמב אוה "0"

 ."1" קספמה תא רבחיו "0" קספמה תא קתני השולשה ךותמ ןושארה ףכתה .2

 ."2" קספמה תא רבחיו "1" קספמה תא קתני ינשה ףכתה .3

 ."3" קספמה תא רבחיו "2" קספמה תא קתני ןורחאהו ישילשה ףכתה .4

 .הלועפה העש יפל םייתסת ךכבו
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 ףילחהל לכונ יכ ונל רורב ,םיינורטקלאה םיקספמה תלועפ ןפוא לש הז רצק רואיתחמ

 ןה - לודג דחא ןורתי ןהל שיש תוינורטקלא תוטישב תוינאכימה תוטישה לכ תא

 .למשחה תוריהמב תולועפ

1 
 הנבנו "קאינא" ארקנש ,ןושארה ינורטקלאה בשחמה יכ ןייצל ןינעמ ,השעמל

 "פולפ-"פ*לפ" תטישב לעפ ,הינבליסנפ תטיסרבינואב

 תינורשעה הריפסה תטיש

 ."9" דע "0" תורפס רשע לע תססובמ תינורשעה הריפסה תטיש ךל עודיכ

 .ןאכ ןתוא ונמשרש יפכ תורפסה תא בתוכ התא 1,264 רפסמה תא אטבל ךתוצרב

 .הלש תודיחיה רפסמ תא תאטבמ הרפיס לכו (1) דימת איה תיסיסבה הדיחיה

 "0"מ תונוש תויורשפא רשע וב שיו תודיחיה רוט אוה רתויב ינמיה רוטה

 .האלה ךכו ,תויורשפא רשע ןתוא וב םגו תורשעה רוט אוה אבה רוטה ."9" דע

 הריפס תטישל ןושארה רוקמה ויהש ,ויתועבצא לא עגרל רוזחנ הבה וישכעו

 זאו הריפסל ויתועבצאב שמתשהלו ותודלי ימיל רוזחל הסנמ ונלש טיפ .וז

 תולוכי ,תחא הדיחי גציית עבצא לכש הליחתכלמ עבקש רחאמ יכ ,חכונ אוה

 .רתוי אלו - רשע דע הריפסל ול שמשל ויתועבצא



 תש

- 28  - 

 .תוקרבה רסח אל תאז םעו ,ןשקע רוחב אוה טיפ לבא

 דרפי םא יכ הנקסמל ץעיגהו תונויסינ השוע אוה

 הדיחי תגציימ עבצא לכ היפלש) ולש דוסיה תחנהמ

 לכ אטבל ?דכ ויתועבצא רשעב רזיעהל לכוי (תחא

 הנייהת ,וז הרוצב ."1,023" דע "1"מ אוהש רפסמ

 .תוישומיש רתוי הברה תועבצאה

 ,"1" לש ךרעה תא טיפ ןתנ תינמיה ודי לדוגאל

 לכ לש הכרע תא ליפכה התעמ םלוא .םדוק ומכ

 "4" המאל ,"2" לש ךרע ןתינ עבצאל .תפסונ עבצא

 הינשה דיל רבע ךכו ,"16" תרזלו "8" הצימקל

 ."512" ךרעה ול עבקנש ילאמשה לדוגאל דע עיגהו

 :טיפ לש השדחה ותטיש התעמ הלעפ ךכו

 אוה ,רויצב תוארנה תועבצאה שולש תמרה ידי לע

 :"41" רפסמה תא ןייצ

32 + 8 +1 = 1 

 תאז השע אוה ,"265" רפסמה תא ןייצל הצר םא וא

 :תורחא תוקבצא שולש תמרה ידי לע

5 = 1 + 8 + 256 

 :תועבצא יתשב יד ךכל - "9" םושרל ותעד לע הלע םאו

8 + 9 
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 התעו ויתועבצא "תקופת" תא ונדידי טיפ ריבגה ותאצמה תרזעב יכ ,רורב ןאכמ

 יכ ,רמאנו זירפנ אל .רשעמ הברהב םילודג םירפסמ ןתרזעב ןייצל לוכי אוה

 וא הריפס רישכמכ תועבצאב שמתשהלו רוזחל םישנאל םורגת טיפ לש ותאצמה

 תלבוקמה וז רשאמ תוירפסמ תויומכ תגצהל תחא ךרד תוארהל קר וניצר .בושיח

 הקיטאמיתמ םשב תארקנ טיפ רמל התוא ונסחייש ,וז ךרד .תורוד-ירודמ ונילע

 (21מ82ע 234+26₪8+108) תיראניב

 הכלה התוא םיליעפמ םייקסיעהו םיילהנימה םיינורטקלאה םיבשחמהמ םיברבו

 הבחרהב קפתסנ - תאז תרגסמב קוסעל לכונ תויראניבה תוטישה לכב אל .השעמל

 .תינורשע-תיראניבה הטישה ,רתוי תולבוקמה תוטישה תחא לש הלק

 תיראניב הקיטמתירא

 .ןהמ תחא קר םשרית רוט לכבו דבלב תוריפס יתש תומייק ,תיראניבה הטישב

 ירה ,"9" דע "0"מ תורפסב םישמתשמ ונא ,תלבוקמה תינורשעה הטישבש דועב

 (תויביס) תיראניבה תורפסה .דבלב "1"-ו "0" תורפסה תא לצננ תיראניבה הטיסב

 תוגציימ ןניא | (21מאכְק 2181%8 - 2118) תונושה

 תגציימ רתויב תינמיה הרפסה .האלה ןכו םיפלא ,תואמ ,תורשע ,תודיחי םעפה

 - תורחא םילימב .הכרעב הלופכ הלאמש תפסונ הרפס לכו "1" ךרעה תא דימת

 ,"8" לש תיעיברה ,"4" לש תישילשה ,"2" לש ךרעה תא תגציימ הינשה תיביסה

 .ךרוצה לובגל דע האלה ןכו "16" לש תישימחהו

 :"17" רפסמה תא תיראניבה הטישב םושרל הסננ הבה ,וישכעו

 64 32 16 8 4 2 1 תיביס לכ לש הכרע

7 = 1 0 0-0 1 0 0 

 "1" וא "0" תורפסה יתשמ תחא קר םושרל וניתלוכיב שי רוט לכב יכ םיאור ונא

 .שקובמה רפסמה תא םושרל - שורדה ףורצה תרזעבו

 "75" רפסמה תא םושרנ .תפסונ אמגוד ירה

 64 32 16 8-4 2 1 תויביסה יכרע

 1 0-0 1 0 ו 1 = 5
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 םירצוי ונא ."75" רפסמה תא אטבל ונילע תלבוקמהמ הנוש ךרד יהוז :תורחא םילימב

 הדיחי םע ,8 הכרעש תחא הדיחי םע ,64 הכרעש תחא הדיחי לש רוביח ידי לע ותוא

 75-ל הוושה םוכס םילבקמו םירזוח ונא ,1! הכרעש תחא הדיחי םעו ,2 הכרעש תחא

 .."1" ןהמ תחא לכ ךרעש תודיחי

 רוביח

 תגציימ תיביס לכש הדבועהמ עבונה ,טושפ ללכ תרזעב תיראניבה הטישב עצבתמ רוביחה

 תיביסהמ הכרעב הלופכ תיביס לכ ,וצרת םא ,וא) הלאמשל האבה תיביסה לש הכרע תיצחמ

 תיביסב "1" אוה םמוכיס - אוהשלכ רוטב "1!" דועו "!"ש ןאכמ .(הנימימ האבה

 ןכו - "4" תחא םעפ םה "2+2" וליאו "2" תחא םעפ םה "' + 1" ירהש) ול תילאמשה

 .(האלה

 :ללכ תרוצב תאז םכסנ הבה

 ותואב האצותה ירה ,רוט ותואב "1" דועו "1" רבחל ךירצ רשאכ

 ."1" ףסונ ולאמשלש רוטלו "0" איה רוט

 1 + 1  :רתויב טושפה רוביחה ליגרת ,המגדהל ,וישכעו

 8 4 )2 1 תויביסה יכרע

 0 0-0 1 -ל הווש "ן"

 0.0 1 "]" דועו
 סך-הכל  2" 0 1 0 0

 ךרעש) ילאמשה רוטבו 0-ל רוט ותואב האצותה תא ךפה 1 + 1 לש רוביחה :רמולכ

 .1-ל (לופכ וב הדיחיה

 3 + 3  :ךבוסמ רתוי תצק ליגרת התע םיגדנ

 8 4 2 1 תויביסה יכר

 0-0 1 1 =ל הוש 3

 0 0 1 1 3 דועו

 0 1 1 0 6 לכה-ךס
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 "0" התיה האצותהש ןבומכו 1 + 1 ןושארה רוטב םכסל ונילע היה ,וז המגודב

 ."1" םימעפ שולש התע ואצמנ ילאמשה רוטב .ילאמשה רוטל "1!" לש הרבעה םע

 ורבעש םה םיינש םתוא ."1"-כ האצותב ראשנ ישילשהו "0" ורצי םהמ םיינש

 .המושרה תיפוסה האצותה תא ונלביק ךכו אבה רומל דחאכ

 .םדוקה רוטהמ הרבעה ןייצמ (") ןמיסה :הרעה

 םיח

 רוסיחש ,ללכה היה יממעה רפסה-תיבב ונדידי טיפ דמלש םינושארה םירבדה דחא

 ההובג הרפיס םירוטה דחאב רסחל ונוצרב םאש דמל ,ןכ-ומכ .רוביחמ ךפיהה אוה

 .תחא "הירישע" ילאמשה רוטהמ "תוולל" וילע ,(9 תוחפ 7 לשמל) הכומנ הרפיסהמ

 :1 תוחפ 1,000 ומכ ,רתויב טושפ ליגרת עצבנ ,ןורכזה תא ןנערל ידכ

10 

1 

1.09 

 "םיוול" ונא ,"0" איה רסחל שי הנממש הרפסה (תודיחיה רוט) ילאמשה רוטבש רחאמ

 םגש ,תואמה רוטמ 10 "םיוול" ונא ןכלו "0" הרפיסה וב םג ךא ,תורשעה רוטמ 0

 9-ל תורשעה 10" תא 9-ל "תואמה 10" תא ךופהל ונילע ךכ ,"0" איה הרפיסה וב

 9 םילבקמו "1"-ה תא םירסחמ ונא ,ונתושרל ףוס-ףוס ודמעוהש "תודיחיה 10"-מו

 עוציבה תרוצב ליגרת ותוא תא םושרל הצרנ םא .תודיחי 9-ו תורשע 9 ,תואמ

 רפסמה רותב "תודיחי 10"-ו "תורשע 9" ,"תואמ 9" השעמל םושרנ ,ונלש תיתימאה

 :ךכ ליגרתה הארי זאו "1!" רסחל ונילע ונממש ,יסיסבה

9 9 (0 

1 

9 (9 9 

 ."האוולה תחיקל" לש םיידוסי םיללכ םתוא יפל להנתמ תיראניבה הטישב רוסיחה
0 

 1 תוחפ 4 ומכ ,סושפ ליגרת לש אמגוד איבנ הבה
' 

 8 4 2 1 תויביסה יכרע

 1 0 0 -ל הווש 4

 00. 1 הופ
 1 3-  הווש שרפהה
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 תבייחמ איה .רתויב החונ הניא תינורשעה הטישה ,לפכל עגונבש ,םיאור ונא ןאכמ

 .תורזוח רוביה תולועפ וא בחרנ ןורכז תלעפה

 ,2-ב רפסמ ליפכהל וננוצרב םא :דחא ידוסי ללכ רוכזל ונילע ,תיראניבה השישב

 ,הלאמש דחא רוט | ויתורפס לכ תא "זיזהל" ונל יד

 ינש ותוא "זיזנ" 4-ב רפסמ ליפכהל וננוצר םא .ויכרע לכ תיטמוטוא ולפכוי זא יכ

 ןכו - הלאמש םירוט השולש ותוא "זיזנ" ,8-ב וליפכהל הצרנ םא .הלאמש םירוט

 .האלה

 תא "לצפנ" ךכ םשל .לשמל ,5-ב ליפכהל הצרנ םימעפל ירהש ,ךכב יד ןיאש ןבומכ

 :וז הרוצב ,לקנב תלפכה תלועפ ץצובת זאו 4 + 1-ל - הז הרקמב ,5 - לפוכה

 64 32 16 8 4 2 1 תויביסה יכרע

 0-00 0 1! )0 ו -ל הווש 5

 ₪ 0 0 1 ----==-- כ לופא

 0 0-00 ו 0 ו 1 א 5-ל הוש
 0 0 ]0-1 4 > 5  דועו

 0-0 1 1 0 0 1 25 לכה-ךס

)16 + 8 + 1 = 25( 

 ."4"-ב "5" ונלפכה ינשה בלשב ."1"-ב "5" ונלפכה הלועפה לש ןושארה בלשב

 ונלביק ךכו ,םדוק ונדמלש רוביחה יללכל םאתהב תואצותה תא ונמכיס ךכ-רחא

 .תיפוסה האצותה תא

 קוליח

 המודב .רזוח רוביח אלא וניא לפכה יכ הליחתכלמ ונרמא ,לפכה לע ונרבדב

 ונלאש ירה ,"5"-ל "20" םיקלחמ םא .רזוח רוסיה אלא וניא קוליחה ,ךכל

 ."20"-מ "5" רסחל רשפא םימעפ המכ
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 רפסמ ונקלחב ונשמתשה םהבשמיקוחה םתואל תייצנ ,יראניב ןפואב קלחל תנמ לע

 תודוא ונדמלש םירבדה םתוא רוכזל ונילע הבוח תאז םע .ינורשע רפסמב ינורשע

 ?ראניבה רוסיחה

 4 2 1 16 8 4 2 1 תויביסה יכר

4 0 0 1 

0 | 5 0 0 1 0 1| 1 0 1 

20 1 0 1 

 4 2 1 16 8 4 2 1 תויביסה יכר

9 1 0 0 1 

 0 1 1|1 1 1 0 0 3 ן8

77 1 1 

1 0 0 1 

 0 ו 1

 ר ו ס י ח

 םילשמ רוביח י"ע

 הטישב שומיש ךות ,דחאב דחא רפסמ תתחפהב ,ישוקב םילקתנ םניא םישנאה בור

 רוסיחה"ש םיאצומ םיבר םישנא ,ךדיאמ ."לאמשמ ךומס רפסממ הלאשה" לש הליגרה

 .הכיבמו השק "םילשמ תועצמאב

 :המגודל

10 

 רבחתשכ יכ - ?עודמו ,16.00 לש םילשמה והזש תעדי םאה - 0

 .0 איה הבושתה 16.00-ל ותוא 0

 - הז הרקמב .הרבעהל רצונש יץורחאהרפסמהמ םימלעתמ דימת

 .1-ה

0 0 

 ,דחא םוכס לש םילשמ לש רוביחש חעדי םאה - 9990 10

 תולועפ ומכ האצות התואל עיגמ ,ינש םוכסל 2.00 20

 ?הליגר רוסח

 10 .הב שמתשמ ונדידי טיפש החסונה ירהו

 999,984 ----- 10" לבקת רתויב הכומנה הרפסל הרבחת םא רשא הרפס
 ַ םושר א

 (------- "7" לבקת תורחאה תורפסל ןרבחת םא
 רשא תורפס םושסר כ"חא .

 ור 2( הו

2/7 
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 ירוט 8 תלעב םוכס תנוכמ לש םישקמה חול לע 106,98 לש םילשמה תא בתוכ תייה ול

 :ךכ םשור תייה ,םישקמ

 :תיחפהל שיש םוכסה והז

 :שמתשת וב םילשמה והז

10.8 

2. 893 , 999 

8 =--- 

 = == ב = = 9 + 0 =

 -דדחחיחה 6 + 3 = 9

 = = == = = אש 0 + 9

 = שש כ = שש 1 + 8 =9

 - - דד חחח ד 0 + 9 = 9

 הר דה ריש חש = 0 < 9 ₪ 9

 -דדח דר דדקח - 0 +9=9

 .ידמל תכבוסמ "םילשמ תועצמאב רוסיחה" יכ אלמ הפב ןועטל ןתינ וז הדוקנב

 תוקוושמה תונוכמה בורל - םדאה ןיע תואר תדוקנמ ,אל וא תכבוסמ ,ןפוא לכב

 ונל יאדכ ןכלו ,"םילשמ" תועצמאב תולועפ עצבל תלוכיה תא שי קושב םויה

 .הריכהל

 תונוכמה בור תולגוסמ 7 םילשמכ ספדוי "לילש םוכסש ץופחנ אל ללכ ךרדבו רחאמ

 .0-מ םילשמה תתחפה י"ע םייבויח םירפסמל םיילילש םימוכס ךופהל
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 תינורשע תיראניבה הטישה

 ,"המלשהה תטיש" לשו תיאניבה הקיטמתמה לש דוסיה יללכ לע ונרבעש רחאל ,ויסכע

 תינורשע-תיראניבה הטישה תודוסי תא לקנב ןיבהל לכונ

 (2דזגתצ 2018 5צ8%)

 םיאטובמ םהשכ ,"9" דע "0"מ ,ונלש תולבוקמה תורפסה יכרע תא הארנ האבה הלבמב

 :תויבימ עבראב ונל יד ךכ םשל יכ ,בל םישנ הבה .תיראניבה הטישב

 - :תויביסה יכר

 יס"

 י'ך'"

0 

 - שס |[=

 0 וש

 1 בכח

 0 "יי

 1 חשו

"6" 

 ו

 "מח

 פיי
 0 0 < = 0 0 252 2 0 |ט 0 0 < 20202 0 0 0 )0 |=

 - ס

 - ס = = 0 0 0 0 0 0 סט כ ס

 ,תורשעל - לאמשמ הינש הרפס ,תודיחיל הרפס םישידקמ ונא ,תינורשעה הטישב

 ,וז הקולחל רוזחנ ,תינורשע-תיראניבה הטישב ,התע .האלה ןכו תואמל תישילש

 תעשב לולכתש) תויביס עברא תב "הרפס" תודיחיל שידקמ :הנוש הרוצב יכ םא

 םיפלאל ,תואמל ,תורשעל ,הלאכ תופסונ תורפסו (ונל תושורדה תורפסה תא ךרוצה

 :וז הרוצב תאז םושרנ .'וכו

 םיפלא תואמ תורשע תודיחי

 8 4 )21 8 4 )21 8 4 1 8 4 2 1  תויביסה יכרע

 תינורשקע-תיראניבה הטישב רוביח

 םוכס לכ םושרל לכונ ,תינורשע-תיראניבה הטישה לש הלא תונורקעב שומיש ךות

 :לשמל ,םוכיס לכ עצבלו

 םיפלא תואמ תורש תודיחי

 0 4 ב 1 6 4 5 | 7 8 2.4.1 78 2 8-1 ווב
 1 0 0 1 / 0 "ו 0/ ו 0 0 ו /0 0"0 ו 1 תויביסה יכרע

1 
 0-8 0 0/ 8 0 10/ 830 0 0 /% 0 6 ו \

= + 1 
 | 0 0 7 ו 0 0 67 ו 0 0 ו 70 ₪ | ם ו

| /. 
 7 ה הה
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 בכרומו אילפהל טושפ ומצע בושיחה ךא ,ידמל תכבוסמ התיה םושירה תלועפ ,ןכא

 :תולועפ שולשמ

 ןימימ רוטל 1 לש הרבעה סע 1 +1 = 0

 הרבעה אלל 1 + 0 =1

 .הרבעה אלל ,ןבומכ 0 + 0 = 0

 תיראניבה הסישה .ידמ רתוי תצק םילחה תא ונמצע לע ונלקהש איה תמאה ,םלוא

 הצובקש ,בל םישנ הבה .העדה תא הילע תתל שיש ,תפסונ היעב תררועמ תינורשע -

 :15 רפסמל דע עיגהל תלגוסמ תויביס עברא תב תיראניב

 8 4 2 1 תויביסה יכרע

 1 1 1 1 -ל הווש 5

 -תיראניבה הסישב ."9" דע "0" ןויצל ונל שורדהמ רתוי תודיחי 6 - רבדה שורפ

 ףיסוהל ,9 לע הלוע תויביס תצובקב םוכיטהש הרקמ לכב ,רבדה בייחמ תינורשע

 הרבעה רשפאל ידכ תויביס תצובק התואב (0110 ושוריפ תיראניב הרוצבו) 6

 םיגדנ הבה .(לשמל ,תורשעל תודיחימ) לאמשמ האבה תויביסה תצובקל "הקלה"

 :9 + 4 לש טושפ ליגרתב

 תורשע תודיחי

 8 4 2 1 8 4 2 1 תויביסה יכרע

 0 0 0 0 1 0 0 1' -ל הווש 9

 0 0 0-0 0 1 0 0 4 דועו

1 0 0" 0 0 0 

 הז רפסמ לבא 13-ל ונעגה ךכ

 -תיראניבה הטישב הכלהכ םושר וניא

 רובעל תוכירצ תורשעה ןכש ,תינורשע

 .תילאמשה תויביסה תצובקל

 0 0 0 0 0 1 0 "6" התע ףיסונ בצמה ןוקיתל

1 0 0 1 0 0 0 

 .תינורשע-תיראניבה הטישה תניחבמ ,הנוכנה הרוצב "13" רפסמה בותכ ,התעו

./ 
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 םוכיסה וב הרקמ לע ונעבצה ,םדוק ."6"-ה תפסוהב ךרוצ שי וב הרקמ דוע םייק

 וב הרקמ קודבנ התע ."15"-מ תוחפ לבא "9" לע הלוע תחא תויביס תצובקב

 ."15" לע הלוע םוכיסה

 8 + 8 :לשמל

 8 4 2 1 8 4 2 1 תויביסה יכרע

 0 0 0 "0 1 0 0 0 -ל הווש 8

 0 0 0 )0 1 0 0 0 8 דועו

 0-0 0 1 0 0 0 0 לכה ךס

 הניא ונלביקש הבושתהש ,רורב

 .16 אלא 10 םניא 8+8 .הנוכנ

 6 תפסוה ידי לע ןקותת תועטה

 תודיחיה רוטב

 - ןס יס ןס כ ןכ ס |ןס :ל הווש 6

 | כ

 -תויראניב תויעב םירתופ רשאכ קר םישמתשמ "6" ןוקיתה םרוגב יכ ,ןייצל שי

 .ומצעמ תיטמוטוא עצבתמ הז ןוקית ,בשחמב .ריינה יבג לע תוינורשע

 תיראניבה הטישה

 תינורשעה הטישל האוושהב - רוסיח

 רפסמהמ "6" רפסמה תחפוי דציכ אמגוד ירה ,םדוקמ ונאבהש םיקוחב ונשמתשהב

 .תינורשע - תיראניבה הטישב ינורשעה "69"

 < תורשע תודיהי

 69-ל בוש 8 4 2 1 8 4 2 1

0 1 1 0 1 0 01 

 6 לש םילשמה 1 0 0 1 9 1 0 0

 1 ו וו דן 1 8 ז לש םילדגה ןאכו רחאמ

 0 | 1 0 0 1 1 0 "בקו תודיחיה 'בֶק

 םימלעתמה 63-ל הוש 0 1 1 0 0 0 1 1 "9"ל רבעמ םה תורשעה

 הנורחאה הרבעהמ לכל "6" ףיסונ ירה

 .הצובק

 ונלביקו 69-ל "6" לש םילשמה תא ונרבח "69"מ "6"

 תיחפהל תנמ לַע רמולב

" 

 *"63" לש האצותה תא



 תיראניבה הקיטמתיראה םוכסל

 -תיראניבה הקיטמתיראה דוחיבו ,תיראניבה הקיטמתמה םלועב ףוטחהו רצקה ונלויט

 היהי אל ןורפיעו ריינ תרזעב ,םוי-םוי יבושיח ךרוצל יכ ונתוא דמיל ,תינורשע

 ידי-לע םיבושיחהו םירפסמה םילעפומ ,ינורטקלא בשחמב םלוא .הב שמתשהל ונל חונ

 רפסמ לכ רדגומ םש .רחא יטנגמ רמוח וא תויטנגמ תועבט ,םירוטסיזנרט ,תורפופש

 ידי-לע וא ,רוטסיזנרט וא תרפופש לש (0++) | קתונמ וא (0מ) רבוחמ בצמ ידי-לע

 ( 26--28מ6 +1 206 ) טנגוממ יתלב וא 46 טנגוממ בצמ

 הקיטמתמה לש "ס" וא "1" תורפסה יתשל םימיאתמ הלא םיבצמ ינש .יטנגמ רמוח לש

 םג שי יכ םא) הלא תוטישב ויבושיח לכ תא עצבל לגוסמ לבוקמה בשחמהו תיראניבה

 .(תורחא בושיח תוטישב םילעופה םידחוימ םיבשחמ



 בשחמ לש ןורכז הנבנ הבה

 גוסהמ ,תוליגר קיר-תורפרופשב הליחת שמשתנ בשחמ לש ןורכז תונבל ונתשגב

 םירפסמ ןוסחיאל םינקתימכ ,םייתיב וידר יטלקמב יוצמה

 תיראניבה הרפיסה תא תגציימ(סא) רבוחמ בצמב איהש תרפופש לכ הז רויצב

 םישמתשמ ונא ךכ ."0" הרפיסה תא - (ס=[) קתונמ בצמב תרפופש לכו "1"

 ."95" רפסמה ןויצל הלא תורפופש הנומשב

 םגו) םוח לש תיניצר תומכ תוקיפסמו ידמל תולודג ןה קיר-תורפופשש רחאמ

 תונבל לכונו םירוטסיזנרטב ןתוא ףילחנ ,(ךכמ האצותכ לקלקתהל תולולע

 .רתוי ןמיהמו רתוי ןטק ןקתמ

 5 8 ִע 2 1

 כ

. . 8 
 ₪ ₪1 ₪3 = ₪ הם 1 "=

 (ע55) "ןכ" הלימה המושר םהילעש םירופאה םירוטסיזנרסה לכ הז רויצב

 (/0 ) "אל"ב םינמוסמה ,םירחאהש דועב ,למשח לש תמיוסמ תומכב םינועט

 ."0" ושוריפ "אל"הו "1" - םדוק - ושורפ "ןכ"ה .ןעטמ ירסח -

 ות ןורכז

 (םירקיהו) םיאנה םירוטסיזנרטה לש םהיתורש לע רתוול םילוכי ונא ךא

 ףות תונבל םילוכי ונא לשמל ךכ .רתוי םיטושפ םיעצמאב םמוקמב שמתשהלו

 תודוקנ ידי-לע ,היצמרופניא םושרל לכונ וילע רשאו יטנגמ רמוחב ףפוליש

 קקדזנש רורב .הרומאה תיראניבה הטישב ,(תוטנגוממ יתלב וא) תוטנוגממ

 קיפהל וננוצר םא ,הקדב םיבוביס יפלא לש תוריהמב ףותה תא בבוסיש ,עונמל

 תא אורקלו םושרל ידכ .תינורטקלאה תוריהמב המולגה תלעותה אולמ תא ונממ

 שארל המודה ,יטנגמ םשור-ארוק שארל קקדזנ ,ףותה לע המושרה היצמרופנ
 יאה

 .הקיסומ טילקמה לוקמשרב המוד הרטמל שמשמ
 ה
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 םילקת ןורכז
 הארמב םימודה ,םיטילקת לע ססובמה ןורכז תונבל םילוכי ונא המוד ןורקע יפ-לע

 רשפאמה ,טונגימ-רב רמוחב םיפוצמ ולא םיטילקת .ונלש ןופומרגה יטילקתל ינוציחה

 רוצאל ןתינ הלאכ םיטילקת לע .תוטנגוממ תודוקנ תרוצב וילע היצמרופניא םושיר

 טילקת ןיב ינושה ךא .דצ לכמ ץורע לכב םינמיס 5000-כ ,םהידצ ינשמ היצמרופניא

 "ןגנל" םיכירצ ונניא ןושארה טילקתבש ךכב אוה ילקיסומה טילקתה ןיבל ןורכזה

 .ולש יפוסה וא יעצמאה קלחב תאצמנה היצמרופניאל עיגהל ידכ ולוכ טילקתה תא

 רשא םיאתמה ץורעל דיימ ץופקל םילוכי ונא דחוימ ןומיס שי ץורע לכלו ליאוה

 וז השיגל .ונשפנ תוואכ התוא לוטילו ,ונתוא תנינעמה היצמרופניאה הרומש וב

 יקלחמ דחא לכל עיגהל םילוכי ונא ןכש תיארקא השיג םיארוק היצמרופניאה לא

 .תשקובמה היצמרופניאה תאצמנ וב ןורכזב םוקמל רשק ילב ,ןורכזה

 תויטנגמה תועבטה ןורכז

 תובבר.תויפוקסורקימ תויטנגמ תועבט לע ססובמה הז אוה רתוי ללכושמ ןורכז

 םושרלו ,ןטונגימ תא לטבל וא ,טנגמל ןתינ דחוימ רדסב תורדוסמה הלאכ תועבט

 לכ ןיא וב ,ןורכז לש הז גוסב .תיראניבה ןושלב היצמרופניא לכ ךכ ידי לע

 הלודג איה האירקהו םושירה תוריהמ .(טללקתה וא ףותה ןורכזב ומכ) םיענ םיקלח

 עודיכ תברקתמה) םינורטקלאה לש םתעונת תוריהמב תישענ איה ןכש ,הברהב

 .(הינשב םירטמוליק ףלא 300 - רואה תוריהמל



 והמ ינורטקלאה בשחמה

" 

 "תוצלפמ" לש םלועל ךיישה והשמכ םיבר םישנא לש םנוימדב רייטצמ ינורטקלאה בשחמה

 תינוימד-תיעדמה תורפיסה .תינטש תימצע הבשחמו םיירותסמ תוחוכ לעב ,הקינורטקלאו תכתמ

 .תאז תומד ול תוושל לכה ושע תורוטקירקהו

 תופוק - תורחאה בושיחה תונוכמ תיברממ ורקיעב הנוש ינורטקלאה בשחמה ןיא השעמל

 םוכיס תנוכמב הליחת ןנובתנ הבה .תונובשח תלהנהל תונוכמ וא םוכיס תונוכמ ,תומשור

 .דרשמ לכב טעמכ תוארל רשפא התומכש ,הטושפ

 ?תאזכ הנוכמ לש םיירקעה היקלח םהמ

 ונא ותועצמאבש םירותפכה חול איה ,הז הרקמב | (1אפסע סא1ע) טלק תביטח

 ןכלו םינותנה תא "תטלוק" איה הז חול ךרד .םישורדה םינותנב הנוכמה תא "םיניזמ"

 ."טלקה תביסח" ותוא הנכנ

 (00א5018 02 0087202 252,) הרקבה תביטח

 םתועצמאבש ("וכו "פוס םוכיס ,סונימ ,סולפ) םיסקמ רפסמ םיאצמנ תורפסה ישקמ דצב

 ."הרקבה תביטח" םשב םתוא הנכנ ,תושעל הילע המ עבוקו הנוכמה לע ליעפמה חקפמ

 ילגרס ,םייניש ילגלג שי הנוכמה ךותב (72200298029) דוביקה תביטח

 ,רוסיח ,רוביח - ךרוצל םאתהב םדוביע םשל םינותנה םירבעומ םהילא רשא ,"וכו םייניש

 יתשל םתוא קלחנ ןכלו ,םצעב ,םידיקפת ינש םיאלממ וללה םינונגנמה ."וכו םושיר

 :הנשמ תוביסח

 םיערוג וא םיפסומה םיינישה ילגרס הלא ויהי ,ונלש המגודב ,"תיטמתיראה הביטחה" | .1

 ."טלקה תביטח"מ םיעיגמה םינותנל םאתהב ,תורפסה תא

 תא םמצע ןיבל םהיניב םירגוא םמצעב םיננושמה הריפסה ילגלג ."ןורכזה תביטח" .2

 ,הזה "ןורכזה" תא תונשל םינינועמ ונאש עגר ותואל דע תיטמתיראה תולועפה תואצוה

 םייוסמ עגרב םבצמ .הלוכ הלועפה תא םייסלו וסיפדהל וא ונממ עורגל ,וילע ףיסוהל

 .הכ דע ונישעש תולועפה תא ףקשמ
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 ."םילימ ךכו-ךכ" לש ןורכז ול שי לכ רמול םיגהונ ,והשלכ בשחמ לש ורשכ ףקיהב רבודמשכ

 תנוכמב ."םילימ יתש" ןב ןורכז הל שי יכ רמול רשפא ,םימכסמ ינש תלעב ,םוכיס תנוכמ לע

 .(רתויה לכל 99,999,999.99) תורפס 10 ילעב םירפסמל דע ללכ ךרדב עיגהל רשפא וז םוכיס

 .תורפס 10 ,אופיא ,אוה הלש ילמיסקמה "הלימה" לדוג

 םוכיסה תנוכמ ןיבל בשחמה ןיב ינורקע דחא לדבה לע עיבצהל ונילע הז בלשב רבכ םנמא

 בשחמה לש ונורכז וליאו דבלב םינותנ ליכהל לוכי םוכיסה תנוכמ לש ןורכזה .הנטקה

 דוביע יכרד ,ןוימ תוטיש ,בושיח תואחסונ - םדוביעל תוארוה ןהו םינותנ ןה ליכהל לוכי

 לש םיבר םיפלא ליכהל יושעה ,ונורכז לש לודגה ףקץיההמ עבונ הז ורשוכ .'וכו הספדהו

 םינותנ דוביעל תוצוחנה תוכבוסמ תולועפ תרשרש לש יטמוטוא עוציבל תויחנה ןהבו םילימ

 .םיבכרומ

 הספדהה ןונגנמ והז ,ונלש םוכיסה תנוכמב (0וג+עוג% וגמ4%) טלפה תביטח

 .והשלכ ךמסמ יבג לע םימעפל וא ריינ טרס יבג לע םהיתואצותו םיבושיחה ךלהמ תא סיפדמה

 דוביעה תואצות תא םילבקמ ונא *רה "טלקה תביטח" ךרד הנוכמה תא "םיניזמ" ונא םא

 ."טלפה תביטח" תועצמאב ונישעש

 תעדל חכווינ דיימו .ינורטקלאה בשחמה לא - םוכיסה תנוכמ לש "לודגה חאל" רובענ התעו

 ,ןפקיה תא תוושהל ןיא יכ םא - ןמצע תוידוסי "תוביטח" ןתואמ בכרומ אוה םג יכ

 .ןתלועפ רשוכו ןתוריהמ

 טלקה תביטח

 תויהל לוכי הז ,בשחמה תרזעב ודוביעב םיניינועמ ונאש ןותנ לכל אורקל לכונ "טלק" םשב

 וסינכהל וננוצרבש ,רחא ןותנ לכ וא תבותכו םש :םינותנ רפסממ בכרומה ךמסמ ,רפסמ

 ,בושיח ,ןומיס - ונגירבד תישארב ונינמש םידוביעה "גוסמ והשלכ דוביע םשל בשחמל

 :דבלב םהמ דחא וא ,םקלח ,םלוכ ,רושיקו םושיר ,םוכיס ,ןוימ
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 הציחל ידי-לע הנוכמה ךות לא "טלק" לכ "ןיזהל" ונילע יכ ,םוכיסה תנוכמב וניאר

 המיאתמ הרוצב ןכוי ול שגומה רמוחהש ,ךכל קוקז ינורטקלאה בשחמה םסג .םישקמה לע

 תחאב ךכל ןכומ תויהל אוה בייח ,בשחמה לופיטל "טלקה" שגוי םרטבש ןאכמ .ותטילקל

 תולבוקמה ןמ ,טלק תורוצ רפסמ הנמנ ןלהל .,ןטלקל יושע םייוסמ בשחמ ותואש תורוצהמ

 .בקונמה סיטרכהו בקונמה טרסה :רתויב םיצופנה טלקה יעצמא ינשב חתפנו ,רתויב

 םיבקונמ םיטרס ארוק

 .ריינ יטרס יבג לעש םיבקנה תא "אורקל" םיטרסה ארוק לגוסמ ,וילע דיעמ ומשש יפכ

 .תועמשמ ילעב םינמיס לש הרדיסמ תבכרומ ,תרחא הפש לכ ומכ רשא ,הפש םה ולא םיבקנ

 לומיס שי אתיב-אפלאב תוא וא הרפיס לכל ,םיבקנ הנומשל םוקמ שי ריינה טרס לש ובחרל

 ינשה ,ןושארה םוקמב םיבקנ השולשב תלמוסמ לשמל 1 הרפיסה .םיבקנה תפשב םיאתמ

 ישימחה ,ישילשה םוקמב תובקונמ ולא ךא םיבקנ השולשב תלמוסמ א תואה םג .יעיבשהו

 ,תויתואה ,תורפסה לכ תא וז ךרדב למסל ?ידכ קיפסמ םיירשפאה םיפורצה רפסמ .יעיבשהו

 ,ריינ טרס לע םינותנ םיבקנמ ונא רשאכ ,םלשורדה םייטמיתמה םינמיסהו קוסיפה ינמיס

 ,םוי םוי ייחב הב םישמתשמ ונאש ,תישונאה הפשה ןמ םוגרת תכאלמ השעמל םיעצבמ ונא

 םיילמשחה םיפכתה תפשל םיבקנה תפש תא םגרתמ םיטרסה ארוק ,בשחמל תנבומה הפשל

 ךרדב ול תורבעומה תוארוהה תא אלמיו ונורכזב םינותנה תא רוגאיש ידכ ,בשחמל םירבעומה

 .בשחמה לש הבר תוריהמב הניזהל ןתינש ךכב םג אוה םיבקנה תפש לש הנורתי .וז

 םיבקונמ םיסיטרכ ארוק

 תא םימגרתמ ןאכ םג .בקונמה טרסה לש הזל המוד בקונמה סיטרכה ססובמ וילע ןורקעה

 םיילמשחה םיפכתה תפשל םיסיטרכה ארוק םגרתמ םתואש ,םיבקנ לש הפשל תישונאה הפשסה

 .םיבשחמה לש םינושה תוליעפה ימוחתב ,הלשמ תונורתי תוטישה יתשמ תחא לכל .בשחמה לש
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 ,םינמיס ףלא 32 םיליכמה ,םיסיטרכ 400 אורקל לגוסמ | ריהמ םיסיטרכ ארוק

 תיטמוטוא איהש בשחמה ידי לע הטילקה ,בקונמה טרסב ומכ ,ןאכ םג .תחא הקדב

 תשקה ידי לע םיבשחמה תא ןיזהל םיכירצ ונייה לשמל ול .המוצע תוריהמבו

 הברה תוריהמה ןמ הבר תלעות קלפהל םילוכי ונייה אל ,םישקמ חול לע םינותנה

 .תויטיאה השקהה תולועפ לע בר ןמז םידבאמ ונייהש רחאמ תאז .בשחמה לש

 םיטנגוממ םיכמסמ ןיממו ארוק

 .םיטנגוממה ם?כמסמה תטיש איה תונינעמה טלקה תוטישמ תחא

 (ו 010 אא סת תפס0ס0א1'יד0א)

 תונוכת תולעב ןה ,תודחולמ תונוכמ תועצמאב ,םיכמסמ לע תועבטומה תורפס

 הפשב םימושרה םינותנה תא אורקל םייטנגמ םיכמסמ ארוקל תורשפאמה ,תויטנגמ

 איה ,םיסיטרכהו םיטרסה לש םיבקנה תפשל דוגינבש אוה הטישבש דחוימה .וז

 תרשפאמ וז הדבוע .דחי םג הנוכמה ידי לעו םדאה ידי לע האירקל תנתינ

 :ןוגכ םוי םוי ייחב םישמשמה םיכמסמה לש תויטנגמה תורפסה תא סיפדהל

 הלוכי וללה םיכמסמה תא תשמשמה הנוכמה .המודכו למשחי םימ תונובשח ,םיקיש

 לכ וא ,בשחמל הנזה ךרוצל האירקו ןוימ :הנועבו תעב םידיקפת ינש אלמל

 יפל םיקיש ןוימ ךרוצל הנוכמב רזעהל ןתינ ךכ .דוחל וללה םידיקפתהמ דחא

 ךכ ידי-לע ךוסחלו "דכו ןובשח ירפסמ יפל ןכו םינושה םהיפינסל םיקנבה

 ןירשימב םיקישה יבג לע םיעבטומה םינותנה תנזה .תעגימו השק די תדובע

 .סיטרכ וא טרס יבג-לע בוקינה לש םייניבה בלש תא תכסוח ,בשחמה לא

 יטפואה ארוקה

 םישמתשמ ונאש תורפסה .דחאכ הנוכמלו םדאל תינבומה הפשב רזענ טלק יעצמא םג

 ,םיינורטקלא םירישכמ ידי-לע תולקב האירקל תונתינ ןניא םוי םוי ייחב ןהב

  ישוק לע רבגתהל ידכ .(המודכו ;8-ו ;7-ו 4) ןהמ המכ ןיב ברה ןוימדה ללגב

 ולא תורפס .ןהל םיליגר ונאש ולאמ ןתרוצב טעמב תונושה ,תורפס וטטרוש הז

 תונתינ ןהו ןהילא םילגרתמ רצק ןמז רחאל ךא ,ןושאר טבמב ,תורזומ תוארנ

 העבטהה תטישב ומכ ,אוה וז הטיש ןורתי .םדאה ןיע ידי לע תולקב האירקל

 להנימה ידיקפתב םישמשמה םיכמסמב בשחמל הנזהה ךרוצל שמתשהל ןתינש ,תיטנגמה

 .םיליגרה
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 י"ע וא) י"ע וא תמשור הפוק ידי לע תקפומה ריינה טרסב שמתשהל ןתינ ,לשמל ךכ

 הנזה ךרוצל ,תדחוימה הרוצה תולעב תורפסה תא תוסיפדמה (תונובשה תלהנהל הנוכמ

 תויונח תורשרשבו "םיטקרמרפוס"ב במיה המצע החיכוה וז הטיש .בשחמל הרישי

 ,בשחמל הנזה ךרוצל ,תופוקה ןמ םיקפומה ריינה יטרסב םישמתשמ ןהב ,"וב-לכ"

 .המודכו יאלמה לע חקפמ ,הריכמו הינק תויזחתו םיבישחת ךרוע ,תונובשחה תא להנמה

 תיזכרמה דוביעה תדיחי

 לכ םיכרענ הב .בשחמה לש ירקיעהו יזכרמה קלחה איה יזכרמה דוביעה תדיחי

 טלפל תקפסמה איהו תוארוה תעצבמו תודוקפ תלבקמה איה ,דוביעהו בושיחה תולועפ

 .היבושיחו היתולועפ תואצות תא

 :הנשמ תודיחי שולשמ תבכרומ תיזכרמה דוביעה תדיהי

 ( \תד תותצייד0 טאדת) תיטמתיראה הדיחיה (0088018) הרקבה תכרעמ

 (1אקמתאגד, ₪20021) ימינפה ןורכזה

 הרקבה תכרעמ 1

 .תוארוה ידי לע ותנווכהלו ,בשחמה תולועפ רחא בוקיעל תשמשמ וז תכרעמ

 יליעפמ תא תושמשמהו תובכו תוקלדנה תורונו םירותפכ ללשב תדיוצמ תכרעמה

 שקמ ,סיפדהל תספדמל הדוקפ השורפ דחא שקמ לע הציחל .םתדובעב בשחמה

 הביתכ תנוכמב םג תדיוצמ תכרעמה .המודכו ןורכזה תא ליעפהל הרומ רחא

 ול ןיזמ ,בשחמה לש "חומ"ה םע ליעפמה "החושמ" התועצמאב תיטמוטוא

 .תולאשמו תובושת ונממ לבקמו תולאשו תוארוה

 תיטמתיראה הדיחיה .2

 .בשחמה לע תולטומה תויטמתיראה תולועפה תועצובמ הב תכרעמה יהוז

 (20000014108) רבוצהו (42ע9פ) רבחמה :םיקלח ינש וז הדיחיב

 רבוצב וליאו קוליחהו לפכה ,רוסיחה ,רוביחה תולועפ תועצובמ רבחמב

 רשאכ :תורחא םילימב .תיטמתיראה הדיחיה יבושיח לש תואצותה תורבטצמ

 - תמשרנ וא) תרגאנ וזו תשרדנה הלועפה תא רבחמה עצבמ הדוקפ תנתינ

 .(רבוצב
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 ימינפה ןורכזה

 .םינוש םינפואב תונבהל לוכ* בשחמה לש ימינפה ןורכזה .בשחמה לש ובל-בל והז

 .יפוקסורקימ לדוגב ,תויטנגמ תועבט תובברמ בכרומ 315 - ,ר.יס.נ לש ןורכזה

 גציימ דחאהשכ) טונגימ-יא וא טונגימ ידי-לע השענ הלא תועבט יבג לע "םושיר"ה

 יפכ ,תוא וא רפסמ לכ ןייצל רשפא םהיפורצבו 1 הרפיסה תא ינשהו 0 הרפיסה תא

 םילדג ןורכזה לש ותלוכיו ותוליעי .(תיראניבה הקיטמתמה לע קרפב וניארהש

 תרגאנ היצמרופניאה .וכותב רובצל לוכי אוהש םינותנה לש תלוביקה הלדגש לככ

 .תורבה הנומש דע תחא הרבהמ תללוכ הלימ לכשכ ,םילימ תויורקה תויסיסב תודיחיב

 תורפס 24 דע רוגאל רשפא 315 - ,ר.יס.נ בשחמבש ןורכזה לש הלימ לכב ,ונייהד

 םייראינב םינמיס 6-ל ,רוכזכ ,םיקוקז םייתיבפלאה םינמיסה) תויתוא 16 דע וא

 .ןורכזה לש את לכב (דבלב םייראניב םינמיס 4-ל תוקוקז תורפסה וליאו

 הינובשחה לש היתולועפל תומוד ןהו ידמל תוטושפ ןה בושיחה וא דוביעה תולועפ

 ןתינ ןאכ ףא ,םתוא םיפרצמו םיזורח םיריבעמ ונא הינובשחבש םשכ שממ .הטושפה

 לכו ,המודכו םליפכהל ,םרסחל,םפרצל ,םינושה םיאתבש היצמרופניאה תא ריבעהל

 .םינורטקלאה לש קזבה תוריהמב תאז

 תוטומ לע ןורכזה ססובמ .*ס,מ.ר - 315 - .ר.יס.נ םגדמ ,םישידחה םיבשחמב

 ןתינה יתכתמ רמוח לש הקד הבכש םיפוצמ הלא תוטומ .תועבט לע םוקמב םייטנגמ

 ,תועבט לע ססובמה ןורכזה לש ןורקעל המוד הז ןורכזב םושירה ןורקע .טונגימל

 .תפנל סחיב רתו* םילודג ןורכזה חלוביקו הלועפה תוריהמ ןאכש אלא

 ינוציחה ןורכזה

 -ינוציח ןורכזב םירגאנ ,דיתעב םיפסונ םידוביעל םהב שמתשהל הצרנש םינותנ

 םעפ לכב םייטנגמ םיטילקת וא ,םייטנגמ םיביטרכ םייטנגמ םיטרס יבג לע בורל

 ךות לא הרזחב רמוחה תא ןיזהל לכונ ,םהמ קלחל םאו םלוכל םא ,םהל קקדזנש

 תחא וא םויל תחא ןיכהל קנב לוכי ,לשמל ,ךכ .וב שמתשהלו ימינפה ןורכזה

 דחא לכ לש ןובשחה בצמו ולתוחוקל לש האלמ המישר ללוכה ,יטנגמ טרס עובשל

 .םהמ
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 םיטרס ינשמו תונובשחב ולחש םייונישה לכ תא ללוכה ,ףסונ טרס ןכוי אבה םויב

 תוטישה .הלילח רזוחו ,ןכדועמה בצמה ובו ,שדח ,ישילש טרס בשחמה קיפי הלא

 ,השעמל ,טלפה תודיחי םע תוהז ינוציחה ןורכזה תא םיניזמ ןתרזעבש תודיחיהו

 אבה קרפב וראותיו

 טלפה תביטח

 איה תיזכרמה דוביעה תדיחיו ,בשחמל םיינזואו םייניעכ תשמשמ טלקה תביטח םא

 ירוהרה" תא עיבמ אוה התועצמאב ,בשחמה לש ויפ איה סלפה תביטח יזא ,וחומ

 .ויבושיח תואצות תאו "ובל

 תדיחיב ושענש בושיחהו דוביעה תואצות תא תטלופ ,איה ןכ המשכ ,טלפה תביטח

 :םיגוס ינשמ תויהל לוכי טלפה .םיחוויד תרוצב ,תיזכרמה דוביעה

 ;בשחמב םירזענה לש ישעמה שומישל םיחווידו םיכמסמ 1

 .רתוי רחואמ ןמזב ,בשחמב ףסונ דוביע ךרוצל ,שדח טלק יעצמא רוציל .2

 יסעמ שומישל םיחווידו םיכמסמ

 רמולכ ,םדא-ינבל תנבומה ןושלב ,ןבומכ ,םיספדומ תויהל םיבייה ולא םיכמסמ

 ןיעמ איהש ,תספדומ תשמשמ וז הרטמל .םיליגרה םירפסמהו תורפסה ןושלב

 ןד כי לת .המוצע תוריהמב הסיפדמה ,הלודג סופד תנוכמ

 ,להנימה יחטשב לבוקמה אוהש גוס לכמ תויהל םילוכי םיכמסימהו םיחווידה

 הסיפדמ תספדמה ירה ,קנב לש תונובשח לוהינב קסוע בשחמה םא .עדמהו רוצייה

 ידעומו בוח ילעב לש תומישר ,תונובשחה ילעב תורתי תא םיללוכה םיחוויד

 םימולשתב םירגפמ לע תוחוד ,םייללכ םינזאמו ןחוב ינזאמ ,םהלש ןוערפה

 אוה רפסמ ,לעפמב רוצייה יכילהת לע חקפל בשחמה לע לסוה םא .המודכו

 תכירצ לשו םירצומ לש הריכמ תויזחת :ןוגכ םישורדה םינותנה תא םילהנמל

 םינתינה םיקיש םג הסיפדמ תספדמה .המודכו םירצומו םיפלח יאלמ ,םלג-ירמח

 "לכ טעמכו תורגב-תוניחב תואצות לע תועדוה ,םימו למשח תועדוה
 ;תורוכשמכ

 :ירוביצה וא יטרפה להנימה תא שמשמה ךןמסמ
 ו
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 טלק אוהש טלפ

 הזכ הרקמב .דיתעב רזוח דוביע ךרוצל שורד בשחמה לש טלפה םהבש םירקמ שי

 רצייל (םדא-ינב ןושלב םיספדומה םיכמסמ) ליגרה טלפה דצב ,בשחמה לוכי

 םיטרסה תא .טלפה לש היצמרופניאה תא ליכמה בקונמ טרס םג ,יאוול רצומכ

 תעבו (ולש ןורכזב םוקמ ךכ ידי לע ךוסחלו) בשחמל ץוחמ רומשל ןתינ

 היצמרופניאה תא דבעמ בשחמהו טלקל טלפה ךפוה יזא .בשחמל םתוא ןיזהל ךרוצה

 .םיתנכתמה ול םלוותמש םישדחה םינווכב ול תנזומה

 םירקמב .בשחמל תפרוצמה םיסיטרכ בוקינל תכרעמה םג שמשל הלוכי המוד הרטמל

 ,םיסיטרכ יבג-לע רזוח דוביעל השורדה היצמרופניאה תא רומשל ףידע םהבש

 ךות ,יטמוטוא חרואב םיסיטרכה תא תרצי"מ וזו ,תכרעמה תא בשחמל םיפרצמ

 .בשחמה לש תופטושה ויתולועפ ידכ

 םייטנגמ םיטרס םשור-ארוק

 םיווהמה םייטנגמ םיצבק לע היצמרופניא םושיר :תורטמ יתשל שמשמה רישכמ והז

 ךותמ היצמרופניאה ("תאירק" ונייהד) תפילשו(בשחמה לש ינוציח ןורכז

 רזעהל לוכי 315 - .ר,יס.נ םגדמ בשחמ ,בשחמה ישומיש ךרוצל ,וללה םיצבקה

 ליאוה .םייטנגמ םיטרס םושיר תאירקל תודיחי הנומשב תחא הנועבו תעב

 750) ידמל ןטק חפנב םינותנ לש הלודג תומכ זכרל רשפאמ יטנגמה טרסהו

 ,הבר תוריהמב וז היצמרופניא םושרלו אורקל ןתינו ליאוהו ('ץניא לכל םינמיס

 .בשחמל םינותנ תריגא ךרוצל ,תוב"שח בר רזע יעצמא םשור-ארוקה הווהמ
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 יטנגמ - יארקא - םושיר ץבוק - םארק

 ינוציח ןורכיז שמשל אוה ףא דעונ ,.ר.יס,נ לש תירוקמ האצמה אוהש ,ם"ארקה

 ןיבל ם"ארקה ןיב לדבהה .םייטנגמ םיצבק לע םינותנ םושיר ידי לע ,בשחמל

 תטנגוממ םהילע ,םיסימרכ ןאכ םישמשמ םיטרס םוקמבש אוה ,םיטרס םשור-ארוקה

 384 דע 128-מ ןהמ תחא לכבש תוינסחמב םייוצמ ולא םיסיטרכ .היצמרופניאה

 ,הדוקפ לבקתהב .ם"ארקה ןנוכבש תדחוימ תבשותב היולת תינסחמה .םיסיטרכ

 סיטרכה .תינסחמה ךותמ סיטרכ לש הריהמ הפילש רשפאמה ינכמ ןונגנמ לעופ

 היצמרופניאה תא סיטרכה ןמ ארוק וא םשור ,תוריהמב בבותסמה ,ףות יבג לע לפונ

 הינש תויפלא 235 תכשמנ וז הלועפ .תינסחמל סיטרכה תא ריזחמו וילע המושרה

 ,תינסחמה ךותמ סיטרכ לכ ףולשל ןתינש ךכב אוה וז הטיש לש ןורתיה ,דבלב

 .המצע תוריהמ התואב ,תינסחמב ומוקמל רשק אלל

 ם"ארקה יסיטרכ לע המושרה היצמרופניא לכ גישהל םילוכי ונא :תורחא םילימב

 השיגה ןכש) תינסחמב היצמרופניאה לש המוקמל רשק ילב ,המצע תוריהמ התואב

 ול הנקמ םארקה לש וז הנוכת .(תוריהמ התואב תישענ תינסחמב סיטרכ לכל

 ןיא יטנגמה טרסב ןכש ,םימייוסמ תודובע יגוסב יטנגמה טרסה ינפ לע ןורתי

 .הווש - ,טרסה לש םינוש םיקלחב הייוצמה ,היצמרופניאל השיגה תוריהמ

 עיגנש דע ולוכ טרסה תא לגלגל ונילע ,טרסה ףוסב היוצמ היצמרופניאה םא

 .ותישארב וא טרסה עצמאב יוצמה ןותנ אוצמל ידכ ךכ רחא רוזחלו הילא

 תרשפאמה ,בטיה תניוממו תרדוסמ היסיסרכ ןיב לדבהל - ?המוד רבדה המל

 שופיח תבייחמה ,הכורא הליגמ לע םושיר ןיבל ,תוריהמב סיטרכ לכ אוצמל

 .הכראל ךשוממ

 - :םהו םארק יגוס רפסמ םימייק

 ;תורפס ןוילימ 8,3 תירשפאה היצמרופניאה תומכ םיסיטרכ 256 | 353-1 %

 ;תורפס ןוילמ 12 תירשפאה היצמרופניאה תומכ םיסיטרכ 128 | 353-2 %

 ;תורפס ןוילימ 24 תירשפאה היצמרופניאה תומכ םיסיטרכ 256 | 353-3 %

 ;תורפס ןוילימ 93 תירשפאה היצמרופניאה תומכ םיסיטרכ 4 353-5
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 יטמוטוא םידבוע תווצ

 ,ילהנימ רישכמכ ינורטקלאה בשחמה לש ויתולעמו ויתונוכת תא םכסל הצרנ םא

 תוריהמב ₪ילעונפ וידבוע רשא ,אילפהל ןגרואמו רדוסמ דרשמל ותוושהל לכונ

 יללכה להנמל תוושהל לכונ תיזכרמה דוביעה תדיחי תא .ןמאת אלש תונקיידבו

 םאתהב דחא לכ םדיקפת תא םיאלממ םידבועה .דרשמה ידבועל רזעה תודיחי תאו

 אלא (תיזכרמה דוביעה תדיחיל ונייהד) להנמל םינופ םניא םהו וילע לטומל

 תודיחי) וידבוע יכ עדוי ודיצמ ינורטקלאה להנמה .תינויח ותוברעתה רשאכ קר

 - :תוישונא תולבגמ אלל תוליעיב םהידיקפת תא אלמל םילגוסמ (רזעה

 ;הדובעה ךלהמ תא םישבשמה םימידקמו םירגפמ ןיא ,בטיה תמאותמ םתלועפ א

 ;תוריהמבו תונקיידב תועצובמ תוארוהה =א

 םיבר םירקמבש אלא ךרוצל אלש ותוא תודירטמ ןניאש קר אל רזעה תודיחי ₪

 (0ע 11א8) לילכ בשחמה ןמ םיקתונמ םהשכ לועפל םילגוסמ םה

 .רתוימ סמוע ינורטקלאה להנמה ןמ ריסמה רבד ,ןוימ תולועפ עוצבל תאזו
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 טלפ-טלק תודיחי דיקפת .א

 .ותוא בבוסהםלועה ןיבל בשחמה ןיב תרושקתה תטיש תא תווהמ טלפהו טלקה תודיחי

 לכ .טלקה תדיחי תועצמאב ןורכזל סנכהל םדוק בייח ,דבעמ בשחמה רשא ןותנ לכ

 .טלפה תדיחי תועצמאב ליעפמל תרבעומ ,בשחמה י"ע תרצוימה השימש האצות

 תירקיעה היעבה .בשחמה םע החישה יקיפא ,ןכ םא ,ןה טלפהו טלקה תודיחי

 םעפ ףא ונלקתנ אל בשחמב שומישל דע .תויוריהמ תמאתה איה הז רשקמ תעבונה

 ושדקוה ןכל .ולאכ תולודג תויוריהמב לעופה דויצ םע רשקב דומעל ךרוצב

 טלפהו טלקה רשאב ,םיבשחמל םיאתמ טלפ-טלק דויצ רוצייל םיבורמ חותיפ יצמאמ

 .בשחמה לש "קובקבה ראוצ" - בורל םה

 טלפ-טלק תודיחי יגוס .ב

 יולת דויצה גוס .(1 רויצ האר) טלפו טלק ירישכמ לש םינוש םיגוס םימייק 1

 תמיוסמ רוציי תלועפ לע חקפמה בשחמ .בושיחה תכרעמ תעצבמש הדובעה גוסב

 .תרוכשמ ישולת ןיכהל ודיקפתש בשחממ תונוש טלפו טלק תודיחיב רזעיי

 .םייתרפס םינותנל תושמשמה תודיחיה יגוס תא טרפנ ונא

 םידילק חולב רישי שומיש תללוכ ,םינותנ לש טלפו טלקל רתויב הטושפה הטישה .2

 דחוימב .תישיא הניה וז הטיש .(2 רויצ האר) טלפל הספדה תכרעמלו טלקל

 חול תועצמאב םינותנה תא סיפדי ליעפמה רשא דע תוכחל שי רשאב ,טלקה יבגל

 ,עבוק םרוג וניא ןמזה םהב ,םינטק םיבשחמב תשמשמ וז המיש .םידילקה

 תשלש תא תללוכ איה ,התוטשפ תורמל .רתוי םילודג םיבשחמב רזע תטישכ ןכו

 תותוא :בשחמה תדיחי ןיבל טלפ-טלק תדיחי ןיב םירבועה תותואה יגוס

 םירצוימ ןמזה תותוא ,רתוי ריֶבמ דויצב .ןמז תותואו םינותנ תותוא ,הרקב

 חתתופה םיזיז לגלג ידי לע םירצוימ םה הז הרקמב ךא ,רתוי ללכושמ דויצב

 :םיקספמ רגוסו

 ,םידילק חולב םישמתשמ םנמא הלאב .3 רויצב תונתינ רתוי תוריהמ תוטיש .3

 הרושקה הדיחיה .בשחמל תורישי תתנזומ הניא הביתכה תנוכמ תקופת םלוא

 ,יטנגמ קסיד :ןוגכ ,הלודג תוריהמ תלעב טלפ-טלק תדיחי איה בשחמל תורישי

 וא תיטנגמ ויד םע םיסיטרכ ,םיבקונמ םיסיטרכ ,בקונמ טרס ,יטנגמ מרס

 לכ תובייחמ ןניא הלאכ תויטמוטוא תוטיש (+1 36401מ8)

 תותוא חלוש ומצע בשחמה .טלפה תלבקל וא בשחמה תנזהל ליעפמ תלועפ

 תא לבקתש טלפה תדיחי תא ליעפמ וא ,ותוא ןיזת וזש ידכ טלקה תודיחיל

 .תינכתל םאתהב תואצותה
0 

 .רשקה ליח תרבוח ךותמ תקלנ

0 

% 

 ' חוו ור ורווקות
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 תותואל םיספדומה םינותנה תא ךפוהה דחוימ דויצב םיניכמ םיסיטרכה וא םיטרסה תא

 שמשמה ,יטנגמ טרס וא קסיד לוכי םיתעל .םיבוקינ י"ע וא תיטנגמ הרוצב םידדוקמ

 .בשחמב תמדוק הלועפ לש טלפ תויהל ,טלקכ

 .םינותנ דוביעל תוכרעמ ןיבל םייעדמ םיבושיחל תוכרעמ ןיב םילידבמ םיבשחמב שומישב

 בורל עצבמ בשחמה יעדמ שומישב .טלפ-טלק לש היעב רקיעב אוה םיינשה ןיב לדבהה

 דוביע תכרעמ תאז תמועל .תיסחי הנטק םינותנ תומכ לע בושיח תולועפ לש בר רפסמ

 .הבורמ םינותנ תומכ יבגל םיעצובמ הלא ךא ,םיבושיח לש ןטק רפסמ תשרוד םינותנ

 ,תויאבצ תוכרעמו דויצו םדא חכ תמושירב תולפטמה תוכרעמ ,תוירחסמה תוכרעמה בור

 .םינותנ דוביעל תוכרעמה גוסמ ןה

 בושיחה תולועפ .דויצ ינסחמ תכרעמ לש יאלמה תקזחהל שמשמה בשחמ אמגודל חקינ

 הסנכה ינותנ ףטוש ןפואב לבקי תאז תמועל ךא תיסחי תוטעומ ןה עצבל וילעש

 קלחה היהת טלפהו טלקה תכרעמ הז הרקמב .םיטירפ ןוילמ יצח ,חיננ ,יבגל האצוהו

 אוה ומצע בשחמה (4 רויצ האר) הז גוסמ תכרעמב .בשחמה יקלח לכמ רתויב קסעומה

 קלח .םינותנ דוביעל ףסונ דויצו טלפו טלק תודיחי תכרעמ ףקומה דחא ןקתמ קר

 תוכרעממ תולבקתמה תואצותהו םיבקונמ םיסיטרכל דויצ תוכרעמב םיתעל השענ דוביעהמ

 תא ,ןבומכ ,בייחמ הז רבד .בשחמה תא ,םירחא טלק יעצמאל ףסונ ,תוניזמ ולא

 .תונוש תורוצב תואצות טולפלו םינותנ טולקל לגוסמ תויהל ,בשחמה

 .דרפנ בושיח רישכמכ בשחמה תא תוארל רבכ ןיא ,םינותנ דוביע תכרעמב רבודמ רשאכ

 .םילבקתמה םינותנה תא תיטמוטוא הרוצב דבעל הדיקפתש דויצ תכרעמ לש קלח הוהמ אוה

 טלקה דויצ ךא יזכרמ בשחמ ותואב םישמתשמ וא ,תכרעמה לא בשחמה םיתעל םאתומ ןכל

 .תכרעמה תושירדל םאתהב הנתשמ בשחמל םיפיסומש טלפהו
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 טלס תודיחי טלפ תורדיחי

 ספדומ ה"וד

 ם--ףוסיא תטיש ללוכ | ל של
 יטנגמ טרס 41 | | יטנגמ טרס 0

 0 - : תיסנגמ ויד
 ,%3י +

 0 . ] ןב ג סיטרכ ו
 בקו יפה םיינרדומ םיבשחמָא | 'י ְ

 ןיגו סב 4% םיבייהמ
 2 טל -טלה

 בקו גמ רינ טרס בקו נמ רךינ טרס

 טלפ-טלק תודיחי יגוס :!'סמ רויצ

 הרקב תותוא
 בשחטל הרקב תוהוא םינותנו

 בחחט הס ס'גנואתנו
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 םיקלסיד

 םייטנגמ םיטרס
 םיקסיד וא

 טירילק | םיטרס

 ו

 םימרס

 תבקגמ הס'פרט

 ריינ טסרס

 תבקנפ | תארוק בחחמ תבקנס הסיפדמ

 טלפ-טלקל תוריהמ תוטיש :3 'סמ רויצ

 שו
 2-0 >טרכ *ארוק

// 
 -דמ יגקנפ 2 %

7 

 א רולו

 פטרס גקנס

 :. "4 א

 םינותנ רוביעל תכרעמ :1 "סמ רויצ
 טרפ ארוק

 בקונפ



 טלפ-טלק תוכרקמ תוריהמ .,ג

.1 

.2 

 .יטנגמה טרסהו ?טנגמה קסידה םה טלפו טלק יעצמא ןיבמ רתויב םיריהמה

 םיקפוע רשאכ .םייטנגמ םיטרסל וא םיקסידל קר םימאתומה םיבשחמ םימייק

 םירחא וא םיבקונמ םיסיטרכל םינותנה תא סינכהל חונ ,םינותנ דוביעב

 קסידל,טנגוממ וא ,בקונמ סיטרכמ םינותנ ריבעמה ,ריממב םישמתשמ זאו

 תא ליבגמ רשא ,םיוסמ תוריהמ לובג םייק םלוא ,ךןפיהלו -יטנגמ סרסלו

 תינכמה הלועפה י"ע ץבקנ הז תוריהמ לובג .טלפהו טלקה יעצמא לכ

 תלועפל וא טרסה בוביסל ,קסידל הסינכל וא םיסיטרכה תזזהל השורדה

 תוטיש המכ תומייק .הסיפדמה הנוכמב ריינה לילג תומדקתהלו הספדהה

 .הז תוריהמ לובג זיזהל תורשפאמה

 .םינמיס 50-כ ךותמ דחא לכ סיפדהל תלגוסמ תויהל הכירצ הביתכ תנוכמ לכ

 םידילקה לע הציחל י"עו םינמיסה לכ תא םיאשונה תוטומ הנוכמב שי הז ךרוצל

 תוריהמה לובג .טרסה לע הכמו שורדה טומה אבומ ,יטמוטוא תוא י"ע וא

 סומ לכ עינהל שורד רשאב ,הינשל םינמיס 15-כ אוה הז גוסמ הספדהב

 ןורתפה .הז רחא הז םיספדומ םינמיסה רשאכ הספדהה תלועפ תוירוט ללגבו

 םינמיס לש בר רפסמ תספדה ,רמולכ - תיליבקמ הספדה י"ע ןתינ וז היעבל

 (085מָא 221מ%6ע) תתווצמ הספדה תנוכמב השענ הז רבד .תינמז וב

 תא ליכמ הספדה טומ לכ וז הנוכמב .5 רויצב תראותמ תינורקעה התלועפ רשא

 דע טומה תמרה י"ע םיאתמה ןמיסה תא תררוב הנוכמה .םישורדה םינמיסה לכ

 יבגל ליבקמב השענ הז רבד .םישיטפה םע דחא וקב אצמיי רהבנה ןמיסה רשא

 הרושו תחא-תבב םישיטפה לכ םיכמ זאו תחא הרושב סיפדהל שיש םינמיסה לכ

 תיטיא הניה ןיידע םלוא ,םיבשחמהמ קלחב תשמשמ וז הטיש .תספדומ המלש

 .טומה תמרהל שורדה ןמזה בקע ,תצקמב

 אשונ םהמ דחא לכש םילגלגב תוטומה תפלחה י"ע תלבקתמ רתוי הלודג תוריהמ

 םהילע םיכמ םישיטפהו ןמזה לכ םיבבותסמ הלא םילגלג .םינמיסה לכ תא

 םיספדומ וילעש רינה אצמנ לגלגל שיטפה ןיב .תרבוע המיאתמה תואה רשאכ

 תואמ המכ לש הספדה תורשפאמ ולא תוטיש .תיליבקמה הטישב םה םג - םינמיסה

 .הקדב תורוש
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 וא ימנגמה קסידה םה בשחמל םירישיה טלפהו טלקה יעצמא ,רכזוה רבכש יפכ 3

 תא םינוב דחמ :תורוצ יתשב תוריהמה תיעבל ןורתפה ןאכ .יטנגמה טרסה

 ךדיאמ ,תוריהמב ןתריצעו ןתלעפה רשפאת רשא הרוצב תוינכמה תוכרעמה

 םינמיסה רפסמש ךכ ,דאמ הלודג תופיפצב טרסל וא קסידל םינמיסה םיסנכומ

 םג לודג אוה ,ךפיהל וא ,בשחמל טרסהמ וא קסידה ןמ ןמז תדיחיב םירבעומה

 .תיסחי הנטק תוריהמב טרסה וא קסידה ךלהמ םא

 :םינוש טלפו טלק יעצמא לש םתלועפ תוריהמ ןיב האושה תרשפאמ ןלהלש הלבטה

 (הינשב) תוריהמ י ע צ מ א '"פמ

 תויתוא 7 רטנירפלט .1

 םיקודב םיסיטרכ 6 יטנגמ ויד סיטרכ ארוק .2

 תויתוא 0 תילמשח הביתכ תנוכמ 3

 תויתוא 0 רינ טְרס ררוחמ .4

 תויתוא 0 רינ טרס ארוק .5

 הקדל תורוש 0 תורוש םיפדמ .6

 םויתוא 0 יטנגמ טרס .7

 תכרעמב םיקטידה תומכב היולת יטנגמ קסיד 8

 רטנירפלטבש הדבועב ץוענ תילמשח הביתכ תנוכמל רטנירפלט ןיב לדבהה :הרעה

 הביתכ תנוכמב וליאו םיילמשח תותואל תורישי םיכפוה סינמיסה

 .דבלב םיספדומ םה תילמשח

 םיצצוחו ןורכניס

 :םימרוג 3-מ תעפשומ בושיח תכרעמ לש הלועפה תוריהמ .1

 .הדיחא הנניאש - םינושה םיביכרמה לש הדובעה תוריהמ (א

 .ההז הניאש - קצבל םינושה םיביכרמה לעש הדובעה תומכ (ב

 רשא דע תוכחל בייח םיוסמ ביכרמש הרוק דוביעה ךילהת ךותש הדבועה (ג

 .ותלועפב ךישמהל לכויש ינפל ,ותלועפ תא םייסי םדוקח ביכרמה
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 רתיל סחיב ,םירקמה ברב ,ותויטיא בקע ,טלפ-טלקל סחיב רתויב תטלוב םינמזה תמאתה יא

 טלק יעצמאמ םינותנ לבקת רשא ןורכניס תדיחיל םיקוקז ונא ןכ לע .בשחמה תודיחי

 ןורכזב םישמתשמ הז ךרוצל .רתוי הלודג תוריהמב בשחמה ןורכזל םריבעתו תיסחי םייטיא

 ןיב רישיה רשקה תא ענומה ,(6 רויצ האר) ( 3ו?262) ץצוח . רוציקב וא ץצוח

 טלקהמ םינותנה תא ץצוחה טלוק םיוסמ ןמז קרפ ךשמב .ריהמה בשחמל יטיאה טלפ-טלקה

 רחאל .םדוק ןהב לחהש תולועפה תא עצבל בשחמה ךישממ ןמז ותוא ךשמ ,תיטיאה הרוצב

 שטגרות אל ומצע בשחמה תלועפבש ךכ ,הריהמ הרוצב בשחמל םינותנה תא ץצוחה ריבעמ ןכמ

 .טלקה תויטיא

 לע םיתעל .םינמז םאתמה ץצוח לש הרוצב קרו ךא דימת תאטבתמ הניא ןורכניסה תידחי .2

 וא ,תיליבקמ הרוצל תירוט הרוצמ :ןוגכ ,םינותנה תרוצ תא תונשל םג וז הדיחי

 :ןוגכ ,םינותנה לש דוקה יונשל שמשל וז הדיחי היושע ןכ ומכ .הצחמל תיליבקמ

 .ךפיהל וא - ירניב דודיקב ,תינורשע הטישל תירניב הטישמ

 .בשחמה ןורכז ןיבל טלפ-טלקה ןיב תרשקמה איה ןורכניסה תדיחי - םוכיסב

 .רכינ קלח טלפהו טלקה תודיחי תווהמ ,7 רויצ האר) תיסופימ םינותנ דוביע תכרעמב

 .ךרוצה יפל ,תונושה ,ולא תודיחיב םישמתשמ
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 תיטמתיראה הדיחיה

 תיטמתיראה הדיחיה דיקפת 1

 (א

 (ב

 תכרעמ לכ לש "בל"ה תא תווהמ ,הרקבה תדיחי םע דחיב ,תיטמתיראה הדיחיה

 עצבמה תכרעמב קלח ותוא איה תיטמתיראה הדיחיה .םינותנ דוביעל תיטמוטוא

 םיטלוקה םילגעמה תא תללוכ הרקבה תדיחי וליאו תויטמתיראה תולועפה תא

 ךכל םימרוגה םימיאתמ תותוא םיקיפמו ןתוא םימגרתמ ,רדסה יפל תוארוהה תא

 .תפטושה הארוהל םאתהב ולעפי בשחמה לש םירחא םיקלחו תיטמתיראה הדיחיהש

 ןה הלא תולועפ .קולחו לפכ רוס?ח רוביח תוללוכ תויטמתיראה תולועפה

 הרדסל םוצמצל תנתינ תיטמתירא היעב לכ השעמלו םינותנ דוביע לכל תויסיסב

 ונא .תנכתמה י"ע שארמ תושעיהל ןבומכ בייחמ הז רבד .ולא תולועפ לש

 הטושפכ ונל תיארנה הרוצב ןורפעו רינ םע תויטמתירא תולועפ עצבל םיליגר

 השקיו תוטושפ הכ ןניא וניתוטיש םלוא .הב םיליגר ונאש ןוויכ ,רתויב

 היביכרמל הלועפ לכ חתנל שורד ןכ לע .ןהיפל דובעתש הנוכמ ןיכהל רתויב

 הנושארל ןוחבנ .וז הלועפ עוצבל הנוכמה תא תונבל ךכל םאתהבו םייסיסבה

 תא עצבל םתועצמאב ןתינ ךיא הארנ ןכמ רחאלו תיטמתיראה הדיחיה ינקת תא

 .תונושה תולועפה

 םכסמה (2

 (א

 (ב

 תא תתל ודיקפת .תיטמתירא הדיחי לכ לש ןיערגה אוה (406862) םכסמה

 .וילא םיסנכומה םירפסמ ינש לש םוכסה

 הטישב הנומשו םישיש (68) ןֶס זוגב פיינויש םירפסמ ינש רבחל וננוצרב םא

 :ןמקלדכ איה תלבקתמה האצותה ירה (72) ןח דועו תינורטע

8 
 + . םירבוחמה םירפסמה

0 
 3-0 תורפס גוז לכ םוכס

 1 1 דחא רוטב זזומ אשנ

 0? .רשקה ליח תרבוח ךןותמ חללנ א



3 

 (ג

= ₪| = 

 (2 סיסבה) תיראניבה הטישב הלא םירפסמ לש ךרעה יווש תא רבחל שורד םא המוד הרוצב

= 22 + 20 = 4 + 64+68( 
10 

+ 

3-6 
/-. (72 = 64 + 8 = 2+ 2 =) 

 תורפס גוז לכ םוכס

 דחא רוטב זזומ אשנ

2 
 ,. (= + + 23 + 27 = 140) 0 יפוס םוכס

 7 6 5 .4 5 .5 1 8 לופכ
 2 2 2 2 2/2" 2 2" |70 :ללוכ םירפסמ ינש לש םוכסש איה תלבקתמה הנקסמה

 .אשנו םוכס תלבקו תורפס גוס לכ םוכיס 1

 .תחא ןמז תדיחיב אשנה תזזה (2

 .יפוסה םוכסה תלבקל זזומה אשנהו "א הלועפב הלבקתנש הרפסה םוכיס (3

 םירגוא) םירטסיגרה

 (א

 (ב

 (ג

 ןוסחאל ןקתה אוה רטסיגר .(םירגוא) םירטסיגר רפסמ תיסמתירא הדיחיב-םכסמל ףסונב

 תויגול וא תויטמתירא תולועפ עוצב לע לקהל תנמ לע ,רתוי וא תחא הלמ לש ינמז

 ידכ ךות וא הב ושמתשיש דע ,תינמז הלמה תא ןסחאמ רטסיגרה .הרבעה תולועפו

 .הב שומיש

 םיליגר םירטסיגרל ףסונב .םינוש םיבשחמב הנוש תיטמתיראה הדיחיב םירטסיגרה רפסמ

 (22 - 100טםט18+0ע 26818%6ע) ו רבוצ - רטסיגר ברל אצמנ

 םיבשחמב ךא (% - 6-עוג1+121162-000+16מ%) "הנמו לפוכ" רטסיגרו

 .םיפסונ םירטסיגר םג אצמל לכונ םינוש

 רבוצה - רטסיגרה (000ו0ג14%02) "רבוצ" ארקנ רבוצ - רטסיגרו םכסמ לש תכרעמ

 רבוצה רטסיגרו םכסמה םילוכי ןכ לעו םכסמל הרסחה ןוסהחאה תיצקנופ תא קפסמ

 הלוכתל ףסונ ןותנ לכ הפיסומ (ךשמהב רויצ האר) וז תכרעמ .הנומכ שמשל וידחי

 - יללכ ךסל וסנכוהש םימוכסה לכ תא תורבוצו רבוצה - רטסיגר לש תמדוקה

 .רטסיגרב



 ו

)4 

 (ד

= ₪5 = 

 .בשחמה לש הלמה לדוגכ לדוג לעב אוה רבוצה - רטסיגר

 ר ב ו צ

 הנמו לפוכ רטסיגר

 ילעב םירפסמ ינש לש לפכ ,רבוצה - רטסיגרל רזע רטסיגר אוה הנמו לפוכ רטסיגר

 .רבוצ תועצמאב הז לפכ עצובמ רשאכ .תורפס 14 וא 13 לעב רפסמ ןתונ תורפס 7

 תולעב רמולכ תונושארה תורפסה קבש תא טולקי רבוצה-רטסיגרה ,ןלהל הארנש יפכ

 ,הנמו לפוכ רטסיגרל וסנכו*? תוכומנה תוקזחה לש תורפסה וליאו תוהובגה תוקזחה

 תלדגהל - ןכ םא - שמשמ הנמו לפוכ רטסיגר .רבוצה רטסיגרב תלבקתמ תיראשהו

 האצותה לש תינמיה תיצחמה תא טלוקו קוליחו לפכ תולועפל סחיב רבוצה רטסיגרה

 .תלבקתמה

 תויטמתירא תולו פ

 .א
 לכ עוצב השעמל תרשפאמ םיפסונ םינקתה המכ תפסותב םימכסמ תכרעמש חכוינ ןלַהְל

 .תיטמתיראה הדיחיה לש תולועפה
0 

| 

| 

| 

₪0 



 ןוסחא

 רססיגר

 דרפנ

 רבוצ

 (ב
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 רוביח

 .םכסמו םירטסיגר השלש - רוביח בייחמ םיליגר םירטסיגרב םישמתשמ רשאכ

 וליאו םכסמה תא םיניזמה םירבוהמה םירפסמה ינש תא םינסחאמ םירטסיגר ינש

 תושענ ,ברל םלוא .םוכסה רמולכ - םכסמה תקופת תא לבקמ ישילשה רטסיגרהי

 .ךשמהב רויצב ראותמכ רבוצו דחא רטסיגר תועצמאב םיבשחמב רוביחה תולועפ

 (25 4 0 1 1 0-0 )1 0 ח השורדה הלועפה 0 : ה ז :

 (21) " 0 ו 0 1 \

+ 

 \ \ לופכ

2 22 20 2% 25 
 ילמיצד רפסמ םיירניב םירפסמ

 ינש בלש ןושאר בלש

 םכסמל םירבוחמה יצש תסנכה רטסיגרל ןושאר רבוחמ תרבעה

 האצות תסנכהו רבוצבש רטסיגרל ינש רבוחמו רבוצה

 .רבוצה - רטסיגרל .דרפנ
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 רבוצ תועצמאב םוכיס עוצב

 רבוצה טלוק ינשה בלשב וליאו רבוצל רבחל שיש םירפסמה דחא סנכומ הז הרקמב

 רבוצהמ קלח אוהש םכסמל םיסנכומ םירפסמה ינש ,דרפנ רטסיגרמ ינשה רפסמה תא

 .רבוצה לש ימינפה רטסיגרל תורישי רבעומ ,םוכסה רמולכ ,האצותהו

 .רדסה יפל םיעיפומ םית"יבסה הבש תירומה הטישה איה הראותש רוביחה תטיש

 רתוי לודג םימכסמ רפסמ ןכומכ םיבייחמה יליבקמ רוביחל םילגעמ םג םימייק

 .אשנה תרבעה הלא םילגעמב רתוי תכבוסמ ןכו (הלמה לדוגכ)

 רופיח (ג
 לכונ ,םירפסמ ינש רסחל םוקמב רמולכ .םימילשמ רוביח י"ע עצבל ןתינ רופיח

 שרפהה תא לבקלו 1 ףיסוהל ןכמ רחאלו רסחמה לש םילשמל רסוחמה לש רוביח עצבל

 .תילילשה האצותה תא לבקלו 1-ל בוש םילשהל וא (תיבויח האצות לש הרקמב)

 ילמיצד רפסמ

 :הלועפה יבלש

 רסוחמה םושיר

 רסחמה לש 1-ל םילשמ םושיר

 רוביחה האצות

 1 תפסוה

 :האצותה

 יכ ןייצל יאדכ ןאב

 0 0 0 0 0 -ל

3 4 + 
₪ (063 = 65) 0 0 

7 

 םיירניב םירפסמ

 0 1 1 1 1 1 1 ךופיה לש הלועפב השעמל עצובמש המ

 :2-ל המלשה - אוה רוביחה תלועפ רחאל 1 תפסוהו 1 0

 (64) רב * 10 = (65) 10 ל 129) ,

 10 0 0 0/0 0)+(1) 01 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0-0 71 ו ו = = 1 - /

./. 



 (ד

 (ה
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 , עמ ן 1-ל 0 לכו 0-ל 1 לכ תכיפה שרוד הז יכ 1-ל המלשה תושעל חנ ישעמ ןפואבש אלא

 םיללוכ ונא ןיאש בל םישל םג שי .1 ףיסוהל כ"חא אוה תושעל רתונש המ לכו

 .רסחמה תא ונמלשה הילאש הקזח התוא ,2 לש רתויב ההובגה הקזחה תא תיפוסה האצותב

 :ןמקלדכ תינורשעה הטישב ןכ לע הארת הלועפה לכ

80 + )128 - 63( - 128 = 7 

 "םילשמ" תפסותב ,רוביחל שמיש רשא הז תמגודכ םכסמ תרזעב רוסיח עצבל ןכ לע לכונ

 דוע ושרדייש ןבומכ .תותואה ךופיהל םרוג רשא " 00ם016ת6מ%62"

 אל םלוא ,1 תפסוהלו(אמגודב 128) 2 לש רתוי ההובגה הקזחה לוטיבל םירודיס

 :ךשמהב רויצב ראותמכ לגעמה הארנ ינורקע ןפואב .ןאכ םהב לפטנ

 המלשה יא|!

 רוביחל |

 ו

 ו

 [₪ = ב בש 2 25 = שש 5 שו =

 המלשה

 בוסיחל

 םילשמה תרקב
 = = 0 0 0 ה ה0-

 "םילשמ" תועצמאב רוסיח

 ינש וא דחא םא םג רפסמ לכ םע רפסמ לכ רבחי רשא לגעמ תונבל התע ןתינ השעמל

 .ילילש וא יבויח אוה םא ןמיס היהי רפסמ לכ תישארבש יאנתב ,םיילילש םה םירפסמה

 :ויהי הזכ לגעמ לש םיקוחה

 .דיחאה ןמיסה תלעב איה האצותהו רבח - םיהז םינמיס א

 תלקעב איה האצותהו רתוי לודגהמ רתוי ןטקה רפסמה תא רסח - םינוש םינמיס .ב

 :.לודגה רפסמה לש ןמיסה

 :ךשמהב רויצב ראותמכ ,ןכ לע ,ויהי בשחמל תוארוהה



 םינמיס

 םיהז

 ההזה ןמיסה

 לודגה רפסמה ןמיס
 האצותה

 רוסיחו רוביח תכרעמ

4 

= 

 0 1 0 0 0 0 0 0 (+ 7 רבחל הצרנ םא ,וז הטישב (ו

+ 
)- 1280 

 :ויהי םיבלשה

 .ב

 .ג

 .ד

% = 

 .םינוש םינמיסה - םינמיס תאוושה

 .ללילש היהי האצותה ןמיס ,ןטק אוה יבויחה רפסמה - םילדג תאוושה

 דחא תפסוהו 1-ל ןטקה רפסמה תמלשה

 לבקתמ

 םוכיס

1 0 0 0 0 0 0 0 + 
 וה



- ₪ = 

 לבקתמ .רתויב תילאמשה הרפסה לוטיב .ה

0(( 0-0 0-0 1-0 0 

 (- 0 1%0 0 0 0 0 0 ) 10 איה האצותה .ו )69-( =
2 

 ל פ כ (ז

 רוביח תטישו רזוחה רוביחה :ןה ןהבש תוירקיעה.לפכ עוצבל תוטיש המכ תומייק

 .ךשמהב רויצ האר .לפוכ דיקפתל םג םכסמ שמשמ רזוחה רוביחה תטישב .הזזהו

 7 ו יי
 לפוכה הנומ

 רזוח רוביח תטישב לפכ

 רקבמ לפוכה רפסמה סנכוה וילאש דחוימ הנומ .לפכנה רפסמה תא קיזחמ דחא '.רטסיגר

 .לפוכה לש ךרעה יפכ םימעפ רפסמ ורוביחו רבוצל לפכנה תסנכה

 :אמגודל ,תינדיה לפכה תטישל רתויב המוד הינשה לפכה תטיש (ח

 3 7 0 לפכנה

* 

 2 4 , לפוכה

 6 5 4 הנושאר תיקלח האצות

 1 3 0 8 הינש תיקלח האצות

 1 37 3 4 תיפוס האצות

 לש קתעהתויהל הלוכי תיקלח האצות לכ יכ רתוי הברה לק רבדה תיראניבה הטישב

 .תיקלח האצות לכ רחאל הזזה עצבל אוה שורדש המ .0 וא לפכנה

 :ןמקלדכ ןכ לע היהת רבוצ תועצמאבו "זזהו רבח" תטישב לפכ תלועפ

 רת
 ויב ךומנה ךרעה תלעב הרפסהמ לחה ,לפוכה לש תחא הרפס רחב 1

(+2181 16485%5 - 182) 
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 .1 איה תרחבש הרפסה םאב רבוצל לפכנה תא ףסוה .2

 .הנימי דחא זזה תיקלחה האצותה תא זזה .3

 .תולועפה לע רוזחו לפוכבש האבה הרפסה תא רחב .4

 י"ע קוליח עצבל ןתינ ןכ ,םירוביח לש רזוח רפסמ י"ע תושעיהל ןתינ לפכש םשכ

 יתמ תעדל איה תררועתמה היעבה .םיבשחמה ברב השענ הז רבד .רוביח תולועפ רפסמ

 .קלחמהמ הנטק היהת תיראשהש עגרב הרסחהה תא קיספהל שי השעמל ,ריסחהל קיספהל

 .המ תדמב ךבוסמ ונהו האושה לגעמ בייחמ הז רבד

 אבה רוסיחה קלחמהמ הנטק תיראשהש רחאלש ךכמ עבונה רתוי חונ ןורתפ םייק םלוא

 ןיא תילילש איה האצותה רשאכ ,וניאר רבכש יפכ .תילילש תיראש דימת ונל ןתי

 רתויב הובגה ךרעה תלעב הרפסהמ אשנ רבעומ

 רוסיח עצבל שיש ןמיס הזו אשנ לבקתי ,תיבויח האצותה דוע לע ,רוסיח לכב רמולכ

 ונילעש רבדה שוריפו רתוימ דחא רוסיח ונישעש ןמיס ,אשנה קספויש עגרב .ףסונ

 .הנוכנה תיראשה ונדיב היהת זאו הלבקתנש תיראשל :קלחמה תא רבחל

 (1ודרד) 5 011ו10) ' (317 ומ 2 9 ךןמ שגודל

 םיירניב םירפסמ םיילמיצד םירפ

 (קלוחמהמ הקלחמה תרסחה) ןושאר בלש

 קלוחמה

 קלחמה לש 1-ל םילשמה

 אשנ תרבעה שי םוכס

 1 תפסוה

 ןושארה רוסיחה תאצות



 ינש בלש

 ןושארה בלשה תואצות

 קלחמה לש 1-ל םילשמה

 אשנ תרבעה שי םוכסה

 1 תפסוה

 ינשה רוסיחה תואצות

 ילילש בלש

 ינשה בלשה תאצות

 קלחמה לש 1-ל םילשמה

 םוכסה
 אשנ תרבעה ןויצ

 רוסיחה תאצות

 יעיבר בלש

 קלחמה

 תאצות לש 1-ל םילשמה

 ישילשה רוסיחה

 םוכסה

 1 תפסוה

(  * 0 
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 2 רמולכ האצותה אוה אשנ תרבעה ןיא וב בלשל דע אשנ תרבעה שיש םימעפה רפסמ

 .ךשמהב רויצב ןותנ וז הלועפ עצבמה לגעמה ,יעיברה בלשהמ תלבקתמ תיראשה וליאו

 רטסיגר = "| םילשמ

 קלחמה

 בח-המלשה ןיא

 אשנב ןיא

 תרקב

 םילשמה יאלג

 האצותה הנומל א ס נג
4 

 רוסיח י"ע קוליח

 ירניב - דודקב תינורשעה הטישה

 הומועל ,בשחמה ילגעמ תניחבמ רתויב החונה איה תירניבה הטיסה הכ דע וניארש יפכ

 .בשחמה טלקל םיאבומה םימוסירה לכב העיפומו סשמתטמל רתוי החונ תינורסעה הטיסה

 .בסחמה תלועפ ךשמ תויקלח תואצות תאירק ליעפמל םג רשפאמ תינורסעה הטיסב סומיש

 ( 1-6 2601₪81)ירניב דודקב תינורשעה הטיסב םיבסחמהמ קלח םילעופ הלא תוביסמ

 .תירניבה הטישל דרפנב תמגרותמ רפסמה לס תינורסע הרפס לכ הבס

 ( 84 6 +0 + 1) 9 0+0 40 +1 = 1 0 (0+ 4 +0 + !).= 5 ,:אמגודל
7% 7% 

 1 1 0 01 00 1 בתביי

 272" 2" 2 8 ל ל דם לופ
 תירניבה הטישטבש ןמזב וב ,תינורסע הרפס לכ רובע םיח"יבס 4 בייהמ הז דוק

 הטישה ,ןכ לע ,עצוממב ,תינורטע הרפס לכל םית"יבס 2.3 קר סרדנש חכומ הליגרה

 .תויחונ הפיסומ איה יכ םא ,הלמה ךרוא תלדגהל תמרוג ירניב - דודקב תינורסעה

 ויו ה רהההודה--הדורד הד 6

 +. --- רו ר ..0 י



 (גי
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 רובעשכ ינורשע רוביחכ השעמל עצבתמ ירניב - דודקב תינורשעה הטישב רוביח

 יתש םוכס םאש בייחמ הז רבד .תירניבה הטישב - דרפנב רוביחה השענ הרפס לכ

 לש ךרעה רוביחה לש האצותכ לבקתי ,10-מ לודג תורבוחמה תינורשעה תורפסה

 רפסמ תא לידגהל שיש ןייציש אשנ לבקתי ןכו תירניב הרוצב תודיחיה תרפס

 .1-ב תורשעה

 אשנ דועו (5) 10 לבקל שורד (5) 10 דועו 0 רובע :אמגודל

.02 010.0 0 (68) 

 ו (0 1 01)

 = (( 0 1 כ

 .אשנו (0011) 2 שרדנ ונל םלוא 1 ךרעה םנמא לבקתנ רמולכ

 .ירניב-דודקב תינורשעה הטישה לש תחא הלבגמ יהוז

 םימילשמה תטישב רוסיה עצבל תנמ לע ,רוביחה תטישמ תעבונ תפסונ הלבגמ

 עצבל ךכ רחאו תינורשע הרפס לכ לש 9-ל םילשמה תא לבקל ונלש הרקמב שורד

 6 היהי 68 לש 9-ל םילשמהש שורד הז ךרוצל .הראותש הטישב ,רוביח

 תא לבקל השקו 1 = (0001) ל וליאו (8) וס" (1000) ונלש הרקמב םלוא

 .הסושפ הטישב 9-ל םילשמה

 3 תפסות דוק

 אוה ויתולבגמ תא רסחו ירניב דדוקמ ינורשעה דוקה ןורקע לע יונבה דוק

 םית"יבס 4-ל תמגרותמ תינורשע הרפס לכ הז דוקב ( 220688 3) 3 תפסות דוק

 .ךשמהב רויצ האר .3 תפסותב הרומאה הרפסה ךרע אוה ירפסמה םכרעש םיירניב



 ינורשע 3 תפסות םילשמה

0 0 

0 1 

0 0 

0 1 1 0 0 

 1 0 0 1 ודו

0 1 01 2 

1 1 50 0 3 

10 1 0 4 

01 0 1 5 

00 1 1 6 
01 0 1 7 

00 1 1 8 

1 0 0 1 9 

1 1 

1 0 

1 1 

 -3 תפסות דוק

 י"ע 9-ל םילשמה תלבק תרשפאמ םיירשפאה 16 ךותמ םידוקה 10 לוצינב תוירטמיסה

 .םילגעמה הנבמ לע הברהב לקמש רבד 0-ל 1 לכו 1-ל 0 לכ ךופיה
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 הפצה הדוקנה

 םירפסממ לחה ,םינוש םילדג ילעב םירפסמב םיקסוע םיבשחמב תויטמתירא תולועפב

 רפסמ והמ איה תררועתמה היעבה .רתויב םילודג םירפסטל דעו דחאמ הברהב םינטק

 תודיתי ןיב הלידבמה העובקה תינורשעה הדוקנה לש דצ לכב עובקל שיש תורפסה

 הרומח הנה וז היעבש ןויכ .בשחמה תלימ לש לבגומה תורפסה רפסמ ךותמ ,םירבשל

 "הפצה הדוקנה" תטישב שמתשהל םיתעל גוהנ תנכתמל

 הקזח לופכ 1-מ ןטק רפסמ לש הלפכמכ ,אוהש ינורשע רפסמ לכ םינוב וז הטישב

 .ךשמהב רויצ האר .רשע לש המיאתמ

 הדוקנה תטישב רפסמה

 הדוקנה תטישב רפסמה הפצה

 העובקה | הקזחהו ךרעה | הסיטנמ | ןייפוא

 ור יונ 0 4

 00 | 4 א 105 | 5400000 | 8

 03 | 43 א |[ 80900000 | 3

 0-0 | 3 א 102[ 36074300 | 2

 הפצה הדוקנה תטישב רפסמ תגצה

 :ןכ לע לולכת בשחמה לש הלמה

 .ילילש וא יבויח ןמיס .א

 .תרחא הטישב וא ,3 תפסות תטישב ינורשעה רפסמה תורפס תא .ב

 ינורשעה רפסמה תא ליפכהל שי הבש 10 לש הרזח תא .ג

 .הנושארה הרפסה ינפל איה תינורשעה הדוקנה םא

 0 הקזחה תא ןמסל םיגהונ הקזחה לש ילילש וא יבויח ןמיסב ךרוצ עונמל תנמ לע

 .50-מ תוכומנ - תוילילשהו 50-מ תוהובג ןה תויבויחה תוקזחה זאו 50 רפסמב

 תוקזחב לפטמ בשחמה זא יכ בשחמב ףסונ דויצ בייחמ הפצ הדוקנב שומישה

 *לעב ויהי םירפסמה ינשש שורד םיריסחמו םירבחמ רשאכ .רפסמה ןמ דרפנבי

 :תוקזת םיריסחמ - םיקלחמשכו תוקזח םירבחמ - םיליפכמ רשאכ וליאו תוקזח ןתוא

 .םיאתמ תונכת יפל בשחמב תושענ הלאה תולועפה לכ
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 היצמרופניא תוכרעמו תוכרעמ ןונכתו תותינ
 כ כה הכהה היכו כ-2

., 

 ןולא 'י תוכרעמו חותינ תרות

 ןולא "י םינותנ דוביע תוכרעמב םידדמו תורטמ

 ןדיירד 'ג הלהנהל היצמרופניא ןכמל ןתינ םאה

 ןדיירד 'ג להנימב היצמרופניא יכרעמ ןוגרא





 תוכרעמה הותינ תרות

 ןולא ,?  :תאמ

 א ו ב מ

 תיללכ הרות איה .היצמרופניא תוכרעמל אקווד המישי הניא תוכרעמה חותינ תרות

 .המיחל יעצמא תוכרעמב התישארו ללכב תוכרעמב תקסועה

 תוכרעמש לככו תיקסע תכרעמ לכ לש ילארגטניא קלח ןה היצמרופניא תוכרעמש ןוויכ ךא

 םיעצמאהו בלה תמושת רתוי דבכנ קלח תוספותו תוללכתשמו תוכלוה היצמרופניאה

 קקדזנ היצמרופניא תוכרעמ ןנכתלו חתנל ונאובב יכ ןידה ןמ - תויקסע תוכרעמב

 .הלש תוקינכטלו תאז תמדקתמ הרותל

 תותינב אקווד ואלו) התוללכב תוכרעמה חותינ תרותב תאז הריקסב ןכ םא קוסעא

 .(היצמרופניא תוכרעמ

 .הנוכמ-סדא תוכרעמב רמולכ ,תוביצי אל תוכרעמב הרקיעב תקסוע תוכרעמה חותינ תרות

 דוביעהו תיטסיטטס הניחבמ יוזח יתלב אוה ןהלש טלפהו טלקהש הזב תאטבתמ ןתוביצי יא

 תוחפ תקיודמ תוכרעמה חותינ תרות לש התרדגה םג .ריבס קוידב שארמ רעושמ יתלב

 טלוב תוחפ תורחאה תורותה ןיב הדוחייו עבטה יעדמ םוחתב תורחא תורות תורדגהמ

 .רדגומו

 הלש תודחוימה תולוגסה לעו תאזה הרותה לש הרוקמ לע ירבד ךשמהב דומעל ינוצרב

 .תומוד תורחא תורות תמועל

 תוכרעמ חותינ תודלות
 םיעצבמה חותינ תרות לש לוגלג איה .הסיפתו הרות לש ףורצ איה תוכרעמ חותינ תרוח

 תוכרעמ לש הסיפתו (0 8 26868201) (יעצבמ חותינ וא)

( 808.01 578%6₪) 



 תוכרעמה לש הסיפתה

 .תוכרעמ לש הסיפתה איהו תישונאה תוליעפה ימוהתב השדח הסיפת החתפתה םייתניב

 םינושה עדמה ימוהת תא דהאל ןמזמ וסינ עדמ יסנא .השדח הניא איה ףא תאז הסיפת

 א%"תמלוע תכרעמ"כ םוקיה לש תונושה תועפותה תא ריבסהל הסינ ןוטוינ .תחא הרותל

 תא ריבסהל הסינ סניקו **עבטה תכרעמ"ב םייחה תועפות תא דחאל הצר ןיוורד

 לא
 . תחא תבלושמ תכרעמכ היטשונאה הלכלכה לע םילעופה תוחוכה

 םג םיסוטמ ליעפה ימיה חוכה .וכבתסהו וכלה םיעצבמה חותינ לפיט םהב םיאשונה

 .תוללוצו תוינא דגנ תימיה הריזב המהלמ ולהינ םיסוטמה .עקרק תורטמ תפיקתל

 לש שיגרו ךבוסמ ךרעמב םייולת ויה םיליט .ם"כמ ילב לועפל ולכי אל םיסוטמב

 .בר םימרוג רפסמ תולעב קשנ תוכרעמל וכפה קסנ ילכ .טווינ יעצמאו עקרק ינקתמ

 ,םינטק לקשמו חפנו לודג ףחד חוכ :הרואכל תודגונמ ויה םינושה םימרוגל תוסירדה

 ."דכו ךומנ ריהמ ,עקרק ינקתמב תולת-יאו טווינ ילולכש

 םיבכרומ ויהו ולדג םיקסעהו םלנוגראה .וכבתסהו וכלה תויקסעה תוכרעמה םג

 רבתסה .הרואכל תודגונמ תורטמ ויה וללה הנשמה יפוגל .םיבר םילעפמו הנשמ ינוגראמ

 ימינפה הנבמהמ רתוי תובושח וללה םיפוגה ןיב ןילמוגה תעפשהו תידדהה תולתה יכ

 .ןהמ תחא לכ לולכשמ רתוי הבוסשח ןהלש תורטמה ןיב המאתה תאיצמו ,ןהלש ינוגראה

 דיתעב לעפת רשא תכרעמ ןונכת ובייח רמולכ ,קוחר חווסל ןונכת ובייה וללה תוכרעמה

 :תואשה תולאפנ הלאכ ןונכתו חותינב .עודי אלה

 ?דיתעב תכרעמה לעפת "הביבס" וזיאב .א

 ?התע םיחינמ ונחנאש יפכ הביבסה ינותנ ויהי םנמא יכ תורבתסהה יהמ .ב

 .תואדווה-יאו ןוכיסה ןוגכ ,םידיבכמ םימרוג ןונכתל וסינכה ולא תויעב

 .םירחא תולבגמו תונורתי תחא לכל רשאכ תוביטנרטלא רפסמ ויה הבוט תכרעמ ןונכתל

 התרזעב .תוביטנרטלאה תאוושהל תיתומכ תיתטיש השיג הווהמ תוכרעמה חותינ תרוחת

 .םינוכיסו תויולע ,תורטמ ןיב רתויב בוטה ןוזיאה תא אוצמל ןתינ

 *  ן[6ח%ס0מ - 2211080ק72186 19וג28118 8 186851 08 , 199

 **  תהעחבמ - 02181מ 02+ %ג6 5060168,

 *א** 67/ מ68 - 0026281 7ם6027 0% עמכ1קמסמ%, 1מ562685% 6 מץ
, 5 16. 
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 האוושה - תורחא תורות

 ףתושמ הברה שי .הל תובורקה תורחא תורות ומק ,"עצבמה" םיעצבמה חותינ תרותל ךשמהכ

 :הל יניפוא והשמ ןהמ תחא לכל שי םג ךא ןהיניב

 (8575%6₪8 2מק1מ6621מ₪) תוכרעמ ןונכת .א

 .תומייק תויוליעפ רופיש 1

 .תושדח תויוליעפ תלעפה .2

 0. ) םיעצבמ חותינ  .ב

 .(םייאבצ םיאשונב קר אל) הנוכמ-םדא תוכרעמ לש תויוליעפה תוליעי תרבגה

 (188מה20₪0מ% 5016מ06 ) לוהינה תרות .ג

 .תומייק תוכרעמ לש הרקבו ליעי לוהינ

 ןמזמ הגרח ,ןהיניבש העודיהו יחינמש הלא ןיב תטלובה הרותה איהש ,םיעצבמ חותינ

 ומכ םיאשונבו תוכרעמב ףא םויכ תקסוע איהו התישארב הקסע םהב םיאשונה תרגסממ

 תוקינכטה ןתואל םיעצבמה רקח קקזנ תינורקע .תימואל תוינידמ תעיבקו ימואל ןונכת

 השגדהה תדימב תוארל ןתינ תורותה יתש ןיב לדבהה תא .תוכרעמ חותינ ומכ םיקוחה םתואלו

 ,אשונב לופיטה ףקיהבו תומיוסמה תוקינכטה לש

 אוה .היצזימיטפוא לש תוקינכטו םייטמתמ םילדומ לע שגדה תא םש םיעצבמה חותינ

 ."דכו םירותה תירואיתב ,יראיניל ןונכתב שמתשמ

 תורטמ) םיעודי םידדמה ;תויולע דודמל ךיא םיעדוי ונאו תועודי תורטמה ללכ ךרדב

 .םגישהל ךרד אוצמל ונילעו (תויולעו

 ?תושעל ךירצ ללכב המ :רתוי יאמק בלשב םיקסוע ונא תוכרעמ חותינב

 ולאמ םינוש תונורתפל ונתוא ריבעמו חותינה ףקיה תא דימ ביחרמ תוביטנרטלאה לוקיש

 םיבייחמו תוינידמ לש תויעב םיררועמ הלא םישדח םיירשפא תונורתפ .הליחת ורבתסהש

 ךא ,תרדגומ הרטמ ,בור יפ לע ,חתנמה לבקמ הרואכל .תכרעמה תורטמ לש שדחמ הרדגה

 תרגסמהמ םימפעל םיגרוח רשא הימוחת תא רידגהל חרכומ אוה תללוכה תכרעמל ותשיגב

 הרטמה יוניש שורדל יושע אוה ,תוביטנרטלאה תא ושבגב ךכ רחאו ,הליחתכלמ הרדגוהש

 ידכ םירבעמו םישיבכ תכרעמ עיצהל תוכרעמ חתנמ לע לטוי םא .רידגה התוא תכרעמה לש

 תבחרה שורדל ותדובע לש םקומ בלשב יושע אוה ,תמיוסמ ריעב הרובחת תויעב רותפל

 יוניש םג עיצהלו "זוחמה לש הרובחת" תכרעמל "םיינוריעה םישיבכה" לש תכרעמה

./. 
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 הז חוסנ .תיזוחמה הרובהתה תכרעמ ןונכת ,םירבעמו םיטיבכ תכרעמ םוקמב - הרטמה לס הז

 םישי :
 בכ תלילס :ןוגכ ,םיינוריע םישיבכ תלילסמ תונוש תוביטנרטלאב רושק היהי הרטמה

 תוכרעמ חתנמ .םיסובוטואה תורש רופיש ,תיתהת תבכר ,ליירונומ ,ריעה תא םיפקועה

 .החותיפו ריעה ןונכת תוינידמ וא בכר יוסימ לש תוינידמה יונש לע ץילמהל םג יושע

 תוישונא תויעב םג לקוש אוהש ךכ י"ע | - תוינידמ לע ץילמהל ףאוע תוכרעמ חותינ ל -

 םוחתב םצמטצמ וניא תלועפ ףקיהב ךא תויעדמ תוטיטב סמתשמ תוכרעמ חותינ .תוישעמו

 .וללה תוטישסשה

 :ןה תוירקיעה ויתומישמ

 .םיקבה תא רידגהל .א

 .הימוהת תא םחתלו תכרעמה תא רידגהל .ב

 .םידדמ עובקל .ג

 .תוביטנרטלאה תא לוקשל .ד

 .תואצותה תא טרפל .ה

 .םיבר םייטסירוה םילוקישל אלא תויעדמ תוטיטל קר אל קקזנ אוה הלא ויתויוליעפב

 תולבגמ - תוכרעמ הותינ

 :תאז הרותב תולבגמו תונכס רפסמב ריכהל ונילע תוכרעמה חותינ לש יפואב בסהתהב

 םילולע ונאו - ינדפק יתומכ חותינל םינתינ תוכרעמ הותינב םימרוגה לכ אל .א

 .םכרעב טעמל וא וללה םימרוגב בסחתהל אל

 םילולע ונא יכ דע ,יתומכו יעדמ ,קיודמ ךכ לכ תואריהל לוכי תוכרעמ חותינ .ב

 וללכנש תויביטקיבוסה תונקסמב בסהתהב תקדצומ הניאס הרתי תונמיהמ ול סחיל

 .וב

 תיביטקיבוא השיג ,תוטלחה תלבקל ירמגל תילנויצר השיגכ תואריהל יושע תוכרעמ חותינ

 םיישונאה םילוקישה השעמל .הזכ וניא תוכרעמ חותינ רומאכ ךא .ןיטולחל תיעדמו

 .ידמל וב םיבר םייביטקיבוסה

 :תוכרעמ חותינ לש םיבלשה לכב סייביטקיבוס םיישונא םילוקיסל םיקקזנ ונא

 .ופקיה לעו חותינה ןפוא לע הטלההב .א

 .לוקישל תוביטנרטלאה תריחבב
 יב

 .םייטנבלרה םימרוגה תריחבב |...

 .הותינה תואצותמ תונקסמ תקסהב

 .ד
0 



 שש 5

 ידכ םימחולה תוחוכה לועפת .הינשה םלועה תמחלמ ימיב רקיעב חתפתה םיעצבמ חותינ

 תוקינכטו תורות שרד ,תוחוכה םתוא תודיבא תא טעמלו ביואל קזנ םומיסקמ בסהל

 תודיבאה .רתוי םירקיו רתוי םילנלטק וכפה קשנה ילכ .רבעב תולבוקמ ויה אלש

 ןתינש תונורתיהו רתויב תוביאכמ ולה המיחל יעצמא לש ןוכנ אל לועפת לש הרקמב

 הפועת הדסב העיגפל תורבתסהה יכ ררבהה .םיעירכמ ויה ןוכנ לועפת י"ע גישהל היה

 איה הצצפהה רשאכ ,ךורע ןיאל ההובג איה הלועפ ללכמ ותאצוה ידכ דע ,ביואה לש

 ,הדשה"יוסיכ" לש הטיסה תמועל םיוסמ ךרעמב

 ידכ ,םיציצפמה רפסמל יוויל יסוטמ לש יבטימה סחיה תא בשחל ןתינ יכ ררבתה

 .תמיוסמ האצות תמועל הלאלו הלאל תודיבא לש םומינימל עיגהל

 :ידי-לע תאז השוע אוה .הלועפה ןפוא לש היצזימיטפוא התיה םיעצבמה חותינ לש ותרטמ

 .םייעדמ םילכו תוקינכט םושיי  .א

 .יתומכ יתטיש חותינב שומישי .ב

 .םייטמתמ םילדומב שומיש  .ג

 :תיסחי לק היה איהה הפוקתה לש םיעצבמה חותינ

 .רתויב ברוקה דיתעל וסחיתה תויוצרה תואצותה .חווט תורצק - תויטקט ויה תויעבה .א

 .תיסחי ןטק היה םילעופה םימרוגה רפסמ .ב

 .םירורב ויה הפידעה ךרדה תריחבל םיללכה .ג

 ,םירתואמ םיאשונבו בורקה דיתעב היה רבודמהש ןוויכ .הביבסה תא ריכה חתנמה .ד

 תכרעמה לע איהש לכ העפשה םהל רשא ,הביבסב םילעופה םימרוגה לכ תא עדי אוה

 .קסוע אוה הב

 תוברל ,שונא תולועפ לש םירחא םימוחתל םיעצבמ תותינב שומישה בחרתה המחלמה ירחא

 ."דכו הרובחת ,םיתורש תלעפה ,םיעצמאה תקולח ימוחתב שומיש אצמ אוה .תויקסע תוכרעמ
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 י
 ךילהת לכב ינשה טוחכ םירבוע היציאוטניאו יביטקיבוס ישונא לוקיש יכ ,תאז הדבוע

 הרואכל תוקיודמה תואצותה תא םיקדוב ונאש תעב דאמ הבושה הניה - תוכרעמה חותינ

 .וללה םייביטקיבוסה םילוקיסהמ ענמהל ןיא .תוכרעמ חותינ לש

 דבלמ ,רחא םדאל ןתינש :ולש בושחה ןורתיה תא תוכרעמ חותינל הנקנ ךכ יכ הנה

 תלבקמ וא םינתשמ םימרוגה םא התונשל ףאו התוא ךירעהל ,ותדובע תא ןוחבל ,התנמה

 .תפסונ היצמרופניא

 תונורתי - תוכרעמ הותינ

 .תוכרעמה חותינ לש תונורתיה רקיע ןכיהו המב

 ,היצמרופניא תוכרעמ :ןוגכ ,םכסומ יטרואת סיסב םירסחה םימוחתב אוה לודגה ונורתי

 בוטה לוצינה תא רשפאמ תוכרעמה חותינש ךכב אטבתמ הז ןורתי .דועו הנגה תוכרעמ

 ,ישונאה לוקישל דבכנ םוקמ טי תוכרעמה הותינ תרגסמב ,ישונאה לוקיכה לש רתויב

 .תוטלהה תלבקל םיעייסמ םימרוגכ ןויסנלו היציאוסניאל

 תוכרעמ חותינב בשחמה -יקפת

 ,יטמתמה לדומה תא ןסכאמ אוה תוכרעמ חותינ לש ךילהתב :םינווגמו םיבר םידיקפת בקחמל

 ךא ,היצמרופניאה תא שיגמו םיגירחה לע עיבצמ ,םיבושיחה תא בסהמ ,םינותנה תא דבעמ

 תעיבק ,הנוכנה היעבה תגצה :תוכרעמה חותינ לש רתויב םיבוסחה םיטנמלאה םנסי ודבלמ

 בשחמב םיבושיחה תואצותל שורפ ןתמ ,תונינעמה תוביטנרטלאה תאצמה ,םידדמהו תורסמה

 .תירפסמ הגצהל םינתינ םניאש םירחא םימרוגל ןסוחיו

 .תוכרעמה חותינ לש ותמשנו ורקיע םה וללה םיטנמלאה

 ו



 ןולא .י :תאמ

 תומואה הינשה םלועה תמחלמ ימיב וקקזנ תוכרעמה חותנ תרות לע רמאמב ןיוצש יפכ

 עבנ רבדה .עבטה יעדמב רקיעבו עדמ ישנאל םג אלא אבצ ישנאל קר אל תומחולה

 חותיפב םגו תומחולה תומואל םורח תעשב הרזעל םדאה חכ יבאשמ לכ סויגב ךרוצהמ

 .יוצמה יאבצה ןויסנהמ גרוחה עדי הבייח םתלעפה רשא ,םישדח המיחל יעצמא

 תולבוקמ ויהס תויעדמ תונילפיצסיד לט םושילו סומישל איבה עדמ ישנא לש םפותיש

 השמתשהש הרותה .המיחלה תרותלו קשנ תוכרעמ ןונכתו חותנ לס םוחתל ,עבטה יעדמב

 תותנ םשב הארקנ תויחרזאהו תויאבצה תוישעמה תויעבה ןורתפל תויעדמ תוקינכטב

 5 יו ,
 שס 8 ג 651 81 חב 5 יעצבמ

 תולתה הלדגו הכלה .תויקסעו תויתלשממ תוכרעמ םג והתפתהו וכלה המחלמה ירחא

 .יוצרה ןוויכב ןתנווכה לע הדיבכה ןתובחרתהו תוכרעמה לש םיקלחה ןיב

 לש םילוגלגה םעיביפשמ 2905 < תוכרעמ לש השדחה הסיפתה ושגפנ ךכו

 תסדנה ,תוכרעמ חותנ :תוכרעמב לופיטל תורות רפסמ וחתפתהו יעצבמה חותנה

 ."וכו תוכרעמ

 (- יטשסמש) ם וכ רע מ

 י"ע אלו הרטמה י"ע תונווכמ ןה תוכרעמהש אוה תוכרעמ לש הסיפתה לש הרקיע

 .םיינוגרא םיסופד

 תמרוז היצמרופניאה .תויולועיפו תולאשמ ,םיכרצ לש בולישכ תכרעמה תא תוארל ןתינ

 תא קפסל ןתרטמש תויוליעפל תומרוג תוטלחהה .תוטלחה תלבקל האיבמו תכרעמה ךותב

 יפל תונווגמו תונוש ןה תורטמה .תורטמה ןה תולאשמהו םיכרצה .תולאשמהו םיכרצה

 ןתמ ,ץרא לבח חותפ :תויהל תולוכי תורטמה .תוישונאה תויוליעפה לש הבחרה תשקה

 ."וכו ליטסכט לעפמ תמקה ,הכרעמב ןוחצנ ,יאבצ העתרה חוכ תמקה ,רובצל בוט תורש

 ,תוכרעמה לש םיכרעה תא ךירעהל ונאובב ךא ,רתוי תובוס תוכרעמל ןבומכ םיפאוש ונא

 סה םיכרעה דימת אל יכ ,רועיש םהל ןיא וללה םיכרעה תיברמ :ישוקב םילקתנ וננה

 הדימ ךירענ ךיא יכו .ריהמ סוטמ ,לעפמ לש חוור ;תוריהמ וא ףסכ ומכ הדימ ינב
 ןתוא אטבנ הדמ תודיחי ולאבו ךוניח לש המר וא רוביצ לש החוור לש

/ 



 :םיגוס ינשל תורטמה תא קלחנ ,תכרעמ לש הכרעה תלוכיל ברקתהל ידכ

 :םי
 םיבצמ ינש קר אלא ,ןתגשה תדמל םייניב יבצמ ןיא ןהבש תורטמ :תויתוכיא תורסמ

 .ןולשכ וא החלצה

 .החלצה לש הנוש רועישב גישהל ןתינ ןתוא תורטמ :תויתומכ תורטמ

 לש טלפכ הרטמה תא תוארל ןתינ .םיעצמא עיקשהל ונילע הרטמה תא גישהל ידכ

 .טלקב םיעצמאה תאו תכרעמה

 ךרדה תריחבב אוה תוכרעמ חותנ לש ורקיע .םיכרד רפסמב גישהל רשפא הרטמה תא

 - תוביטנרטלאה לש תואצותה תא םדאה ינפב גיצמ תוכרעמ חותנ .הרטמה תגשהל הפידעה

 .ותטלחהל

 .ילילש ךרעכ ,תולעה רמולכ ,התגשה רלחמ תאו יבויח ךרעכ הרטמה תא תוארל ןתינ

 הבוט תכרעמ רידגהל םילוכי ונייה ,הרטמה "ברימ" תא גישהל ונתנווכש ןוויכ

 * 8 - 0 52  /גא .רתויב לודג אוה תויולעה תוחפ תורטמה לש ךרעה הבש תכרעמכ

 םהל ןיא וללה םירקמב ףאו םייארבגלא םה םיכרעה ינש תורידנ םיתעלש אוה ישוקה ךא

 .תווש הדמ תודיחי בורל

 םידדמ

 .םידדמ עובקל חרכה שי תוביטנרטלאה ןיב ןוהבל היהי רספאש ידכ

 :ןוגכ הרטמה תרדגהב לולכ דדמה תובורק םיתעל .תופידעה לש ןחובה אוה דדמה

 ;ןמז לש םומינימב בשחמל היצמרופניא תכרעמ תולעהל

 ;םדא חכ לש םומינימב בשחמל היצמרופניא תכרעמ תולעהל

 ;תואצוה לש םומינימב בשחמל היצמרופניא תכרעמ תולעהל

 ןיב לידבהל ונילע ךא ,תולע וא םדא חכ ,ןמז אוה דדמה וללה תורדגההמ תחא לכב

 התגשהל םישורדה םיעצמאה וא תויולעה ןיבו (יבויח ךרע) "גישהל שי המ" רמולכ הרטמה

 .דחי םג םירבדה ינש תא ללוכ דדמה .(ילילש ךרע)

 - אמגודל :תכרעמה תא ירמגל הנשמ דדמה יונש

 לע ץקיבצי תותווצ לש םייח ןדבוא םומינימ ךות ביוא תורטמ תדמשהל יריוא הפקתה

 , ה חוב

 , ט תכרעמ א ךא ,םילי תכרעמ ףידענ ,הפקתה ילכ ןדבוא לש םומינימל דדמה תא הנשנ ם

 .םיסוטמ

 *"0..[..3 בנו... ו
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 תגשה יאלו הנוכנ אל תכרעמ ןונכתל ךילוהל הלולע ןוכנהו יתימאה דדמה לש הנבה יא

 הילגנאל ב"הראמ הקפסאו דויצ חלשנ הינשה םלועה תמחלמב יכ הרק ךכ .תיתימאה הרטמה

 ועיבטהו תוינואב תומש ושע םיינמרגה םיציצפמה .תושומח אל רחוס תוינוא לש תוריישב

 םיהחתותהש תורמל םיסוטמ דגנ ם"חתותב תוינואה תא דייצל טלחוה זא .ןהמ רכינ זוחא

 הפוקתב .תוינוא רתוי תחילש בייחו תוינואה לש סמעמה רשוכ תא ותיחפה ןהיליעפמו

 ןוויכ .4%-ב תוינואה לש מ"נה שא י"ע ולפוהש םיינמרגה םיסוטמה זוחא הלע תאז

 רבדה קספוה - תוינואה לש שומיחה תא הרואכל קץידצה אל ולפוהש םיסוטמה זוחאש

 הדמב הלע ועבוטש תוינואה זוחא יכ ררבתה רצק ןמז רובעכ לבא ,קרופ שומיחהו

 .הזפוחב רזחוה שומיחהו - תושומח ויה תוינואהש הפוקתה תמועל תרכינ

" 
 הקפסא ריבעהל" תויהל ךירצ היה ןוכנה דדמה .ןוכנ אל דדמ לש רורב הרקמ היה ןאכ

" 
 םא םג ."ביואל תודבא םומיסקמ ךות" אלו "תוינואב תודבא לש םומינימ ךות םויב

 6 "ח
 ןיטקה הזו מ"נה שא ללגב תוחפ תוקיודמ ויה םהיתוצצפה ירה ולדג אל ביואה תודבא

 .תועבטומה תוינואה רפסמ תא

 םידדמ תעיבקב תולבגמה

 םיברוקמ םידדמ

 םיעיפשמה םימרוג לש יוברב םילקתנ וננה ,םידדמהו תכרעמה תורטמ רידגהל ונאובב

 לש םומיסקמ אוה תכרעמה לש דדמה יכ עבקנ םא .םידדמל הדמ תודיחי ןתמב ישוקבו

 תא (וטורב וא וטנ) חוורה יפוא תא טרפל ךרטצנ ,תמיוסמ תיפסכ העקשהב חוור

 .תרתומה ןוכיסה תדמ תאו הפוקתה

 לש החוור ,םדא ייח ןוגכ םידדמל הדמ תודיחי תתל ללכ םיעדוי ונא ןיא םיתעל

 טלתשהל םילוכי ונא ןיא יכ דע ,לדומה ךוביסל ברה טורפה םרוג ךדיאמ ."וכו חרזאה

 :י"ע םיברוקמ םידדמב שומש ךות לדומה תא טשפל ךרוצל איבמ הזה רבדה .וילא

 ;םינותנ לש לבגומ רפסמ תניחבו תוחנה תחנה .א

 .הדמ תודיחי ירסח םינותנל םייומד - םיכרעו םיסקדניא ןתמ  .ב



 היצזימיטפוא-תת

 לע דחא לולכמ דגנכ התוא ןוחבל ידכ .הלודגו תכבוסמ איה תללוכה תכרעמה ללכ ךרדב

 יכ ןומיס ךות ,ןהל םייניפוא םידדמ םע תוכרעמ תתב זכרתהל םיחרכומ ונא ,םידדמ

 יללכה ןורתפה .הלוכ תכרעמל םיאתי אל תכרעמ תתל יבטימ ןורתפכ הארנש המ םימעפל

 לש םידדמה םע דימתמ םואית ךות דדמ תעיבקו לדומה םוצמצ י"ע תגשומה הרשפ אוה

 .הובגה גרדה לש רמולכ ,הלוכ תכרעמה

 תואיגש רפסמ תויופצ ,היצזימלטפוא-תתבו םיברוקמ םידדמ תריחבב ךרוצה ללגב

 .םידדמ תריחבב תויניפוא

 .ב

 .ג

 .ד

 םיטלחומ םיכרע ילב תויולעלו הרטמל רועיס תעיבק

 ןיא הז דדמל ;הנשל תוריל ףלא ריחמב דימלת ךנחל לכותש ךונח תכרעמ הצרנ םא

 םינתשמ םירפסמב הרוצ התואב תוגהנתמ ןניא תוכרעמה יכ תועמסמ תובורק םיתעל

 תושירדה תא עובקל חרכה שי ןכל .םכונחל םיבצקומ םימוכס לש וא םידימלת לש

 תוריל ףלא ריחמב םידימלת ףלא השמחו םירשע ךנחל) םיטלחומ םיכרעב תכרעמהמ

 .(דימלתל

 תולעה וא הרטמה לש הנוכנ אל העיבק

 ועבקי הלא ינש יכ דיפקהל שי ירה תולעה וא הרטמה לש טלחומה ךרעה עבקנ םא

 דחא ךרעמ ירה יכ תוינידמה תאו ךרעמה לש םייתימאה םיכרצה תא ופקשיו הנוכנ

 .םידלי 2000 ךונחל דחא ךרעמו םידלי 200 לש םכונחל םיאתמ

 תואדוו יאו ןוכסמ תומלעתה

 תואדווה תדימל ןכו דיתעב םיאנתה לש תורבתסה תדימל תוסחיתה לולכל בייח דדמה

 םיסוטמ יעונמל ביט תרוקב ךרעמ תא תרחא ןנכתנ ירה .הרטמה תגשהל השורדה

 תשרדנ וא תוקיפסמ "עצוממב" תובוט תואצות םאה .בכרל ביט תרוקב ךרעמ תא תרחאו

 תוחתפתהה לכב לפטל ידכ קיפסמ שימג תויהל בייח ךרעמה םאה ?ההובג תואדוו

 ?ותושימגל השורדה תואדווה תדמ המ ?דיתעב תיגולונכט

 (ךרעמה תודג לע תורבוע תואצותה) תואצות תשילג
---00-00 

 ןהיתורטמ לע ,תורחאה תוכרעמה לע תכרעמה לש תואצותה תעפסשהב בשחתהל בייח דדמה

 ,הריחבל םידדמ ונעבקו ץרא לבחל זוקנ תכרעמב רוחבל ונילע םא .ןהיתויולעו

 הירלמ תצפה ןוגכ תרחא תכרעמה לע ונרחבש תכרעמה לש העפשהה תא חינזהל וגל לא

 .רחא ץרא לבחב זוקנה תכרעמ לע וא
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 הובגה גרדה תרטמ תחנזה וא ,ירשפא טלפו בושח טלק תחנזה .ה

 טלק םיחינזמ וננה םיתעל ירה ,ןמז לש םומינימב הרטמה תגשה :דדמכ עבקנ םא

 וב-לכ תונח דיל הינח שרגמל דדמכ עבקנ םא ."וכו םוקמ ,םדא חוכ ומכ רחא

 היצזימיטפוא אוהש הובגה גרדה תרטמל אטחנ לרה ,חטש םנודל םיחוור םומיסקמ

 .הלוכ תונחה לש םיחוור לש

 םייטלחה םידדמ

 הזכ דדמל ."ריחמ לש םומינימב הרטמ לש םומיסקמ תגשה" :דדמכ עובקל איה תועט

 .תועמשמ לכ ןיא

 םינוכנ םידדמ תעיבקל םיכרד

 תישאר .םידדמה תעיבק ךרד לע םיחנומה םישקומהמ ענמהל ידכ םידעצ רפסמ טוקנל רשפא

 הבוט ךרד .תוסג תואיגשמ ענמהל ךכ ידי לעו ןויגהה ןחבמב םידדמה תא דימעהל שי

 לש הרקמב .הלוכ תכרעמה לש םידדמה םע תכרעמ תת לכ לש םידדמה תא תוושהל איה

 :דדמה תא ףילחהל שי ,הריתס

 ,םינוש םידדמ לש בר רפסמל הנוע תכרעמה םאו תכרעמל םידדמ רפסמ עובקל ןתינ ,ןורחאו

 .תרחבנה א*ה תכרעמה ירה

 תותנל רתויב בושח ילכ םה םידדמה ךא .םילק תונורתפ הל ןיאו השק איה םידדמה תיעב

 .הפידעה תכרעמה תריחבל בושח יאנתו תוכרעמ

 :םיתנומ רבסה

 578% תכרעמ ,ךרעמ

 00160%1ש6 , 1 הרטמ

 01 ל9 ג סמ דדמ
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 ?הלהנהל היצמרופניא ןכמל ןתינ םאה
 = אב ה ה 2-2 / ב ה מ ד כ ד ב 2-2

 ןדירד "ג  :תאמ

 הלהנהל היצמרופניא תוכרעמל השיג תוטיש יהמומ וחתיפ תונורחאה םייתנע הנסב

 .*תלב הריאשנו הדימב רשא | יוגאבסב אא 0 70 6

 הרואית .םיבר םימוסרפב הראות השיגה .הב םישמתטמל קזנ םורגל הלוכי ,תרקובמ

 .לודג בשחמ דמוע הזכרמב רשא םילעפמ רפסמ תלעב תללוכ תכרעמ - :אוה יניפואה

 ןפואב הותמ לודגה בשחמה .לודגה בשחמל תורישי רושקה ולשמ ןטק בשחמ לעפמ לכל

 יאות בשחמה עבוק רוצייב הלקת תירוקסש העשב .יאלמה לע חקפמו רוצייה תא יטמוטוא

 םירמאמה לכ םיראתמ םיטרפב ינושה תורמל ,הלקתהמ םיעפשומה תכרעמה יקלחל השדח

 :םיאבה םירבדב םימילסמו בשחמ י"ע יזכרמ ןפואב תרקובמו תחתופמ תכרעמ

 .השענה לע תידימ היצמרופניא הלהנהל חוודה תכרעמ קפסת דיתעב .הלחתה קר יהוז"

 לרישכמ תנקתה ,ןורכזה לדוג םוחתב תושדח תוינכט תויורשפא םיריכזמ ללכ ךרדב

 אוה לבקתמה םשורה .טלפה לש תיתוזח הגוצתו תוריהמ תוספדמ ,הלועפה םוקמב טלק

 החנהה .ךסמ לע תונרקומ תובושת לבקלו בשחמל תורישי תונפל הלהנהה לכות דיתעבש

 ."תויקנעו תוכבוסמ תורבחב הטילש הנרשפאת הלאכ חווד תוכרעמש איה

 הרומג תוטש איה הלהנהל חוודה תוכרעמל וזכ השיגש חיכוהל הניה רמאמה תרטמ

 תוארהל הסנא דחוימב .הב תושמתשמה תורבח ןתואב תוסק תויעבל םורגל הלוכי ףאו

 - :יכ

 תויעב לש םצמוצמ גוס קר רותפל תולוכי בשחמ ?"ע תורקובמה תוכבוסמ תוכרעמ -

 .תוילוהנ

 .תיטמוטוא חווד תכרעממ תורישי םיעפשומ הלהנהה לש םיכומנה םיגרדה קר בורל

 תויללכ הלהנה תויעבל תומיאתמ ןניא םיבשחמ תוכרעמב םויכ תולעפומה תוקינכטה

 :רתוי

 תולוכי - רתוי תויללכ הלהנהל חווד תוכרעמב הלא תוקינכט םוסיל תונויסנ

 .תויניצר תואצותל םורגל

 עיבצהל אלא ,םלועה ןמ רובעתש הנכס ןיאש הלהנהל חיכוהל הניא רמאמה תבי
 תכ תרטמ

 .הלהנהל חוודה תכרעמ לש ןסורמ יתלב ןוכימב תוירשפאה .
 ונכסה לע

 -="-0₪[₪₪ "ויו

 וו ו

 4 ו ו
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 רתי תועמשמ תלעב השיג

 יאל תוביסה תחא תא הווהמ הלהנהה תויצקנופ לש הנוכנ הקולח רסוח יכ יל הארנ

 .הלהנהה י"ע םיבשחמב שומישה תורשפאל סחיב תוריהבה

 םניא הלא םיגרד ינששכ ,ןוילע גרדלו םייניב גרדל הלהנהה תא םיקלחמ ליגרכ

 םייניב גרדב הלהנה גשומה .הלא םיגשומ רידגהל תורשפא ןיאו תויה םירדגומ

 לולכל רשפא השעמל .ןיטולחל תלעות רסח וניה ,םיבשחמה תורפסב ותוחיכש תורמל

 ןתינ דציכ ךכ םא .יביטוקסקא אישנ ןגסל דעו הדובע חקפממ לחה דיקפת לכ וב

 ?ישומיש תויהל בחר הכ גשומ

 ,תווד תוכרעמ ןוכימל םיבשחמב שומישה תויורשפאל רשקהב רתוי תיתועמשמ השיג

 :הניה

 .ןייולימ םשל תשרדנה היצמרופניאה גוס יפל הלהנהה תויצקנופ תא קלחל -

 .ןנוכימ תא םירשפאמה חוודה תוכרעמ יניפאמ תא רוקסל -

 היצמוטואש תורשפאה תא ךירעהל לכונ ל"נה ה?צמרופניאה ונידיב היהתש העשב

 תא אלמל התלוכי רופישל איבת ךכמ האצותכו ,הלהנהל ןתינה חוודה תא רפשת

 :.הילע תולטומה תויצקנופה

 :אבה רדסב הלהנהה תויצקנופ

 :וכותב ללוכ הז גשומ (9%28%6810 ?18ממ1מ8) יגטרטסיא ןונכת .]

 ;ןוגראה תוינידמו תורטמ תעיבק .א

 ןתוינידמבו תורטמב םייוניש לע הטלחה .ב

 .ןומימה תורוקמ תעיבק .ג

 :-מ תבכרומ וז הרקב (30066%86מ6 00מ1201 ) הלהנהה לש הרקב .2

 ;הנשמ יקלחל תויגטרטסיאה תוינכתה תקולח .א

 ;הנשמה יקלח עוציבל םיעצמאה תחטבה .ב

 ;םיקלחה עוציבל םיארחאה תעיבק .ג

 .קוציבה לע הרקב .ד
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 (00619+20מ81 00מ+201) עוציבה תרקב

 .קלח לכ עוציבל םישרדנה חוורהו םירמוחה ,דויצה ,םישנאה תעיבק .א

 ;רתויב הליעיה הרוצב תינכתה עוציבל תורוקמה תאצקה .ב

 .שרדנ רבדהש העשב ןוקיתל םידעצ תטיקנו ןונכתה לומ עוציבה תאושה .ג

 %:ל"נה תורדגהה תרהבהל הנעייסת תואבה תוללכהה

 :ךורא חווטל תוטלחהכ יגטרטסיא ןונכת רידגהל רשפא תוישעמ תורטמל

 לעופל האצוהכ עוציבה תרקבו ;םיעצבמה תכרעהו חוקפכ הלהנהה לש הרקב

 .תוימוימויה תולועפה לש

 .הלאה תויצקנופהמ תחא לכל תודחא תומר תויהל תולוכי תולודג תורבחב

 ,הרבחה תמרב תויהל םילוכי הלהנהה לש הרקבו יגטרטסיא ןונכת ,המגודל

 ידי-לע ועבקנש םימוחתב תלבגומ המר לכ רשאכ ,דדובה לעפמהו הביטחה

 .הלא תומר 3-ב אצמיהל הלוכי עוציבה תרקב םג הרוצ התואב :הילעמש המרה

 ןונכתב םייוסמ רצומ רציית הביטח הזיא עובקל הלוכי הרבחה תמר ,לשמל

 לעפמ לכ להנמ :םילעפמה ןיב רוצייה תא תקלחמ הביטחה .ישדחה רוצייה

 הדובעה להנמ וליפא .ותושרבש דויצהו תוקלחמה ןיב רוצייה יאות תא הוותמ

 םילעפמב אלא לבוקמ הז רבד ןיא םויה) ותקלחמב עוציבה תא קלחל לוכי

 .(הכאלמ תיב ייומד םינטק

 .תויצקנופה תשולש תא עצבי דבוע ותוא יכ ןכתיי ןטק לעפמב

 היכרריהה *"ע יטלחה ןפואב תעבקנ הנניא תויצקנופה שולש ןיב הנחבהה

 םיתיעל תעצבמ - ןוילעה גרדכ - הלהנהה תולודג תורבחב וליפא .הרבחה ךותב

 םישנא ,ךדיאמ .(םוסרפה תונקת עוציב ןפוא לע הטלחה לשמל) עוציב ידיקפת

 ,הלהנהה לש הרקב ידיקפתב םג םיתיעל םיקסוע עוציבל ,ליגר ןפואב ,םיארחאה

 עוציבה ןונכתל האלמ תוירחא ולש הדובע להנמל תתל לוכי לעפמ להנמ :המגודל

 .רוצייה



 המאתהה תדימ תעיבק

 :תואבה תויללכה תונוכתה תלעב היצמרופניא דוביעב עייסל לוכי בשחמהש ןיבהל שי

 הז לע הז םילעופה םינתשמ

 תויטמטיראו תויגול תולועפ עצבל ותלוכי אוה בשחמה לש םילודגה ויתונורתימ דחא

 דע ,השעמל ,םיבר םינתשמ תולעב תויעב ןורתפ תרשפאמ וז הנוכת .המוצע תוריהמב

 ןמזב תיסחי ןטק םינתשמ רפסמ תולעב תויעב ףא רותפל היה ןתינ אל םיבשחמה תעפוהל

 םינושארה םישומישה דחא היה יראניל ןונכת .הלהנהה תלעותל שמשל ולכויש ידכ ריבס

 :םלבשחמב הז גוסמ

 םינמיהמ םיכרע

 אטבל תוכירצ ןמצע תואושמה .םינמיהמ םיכרע "לעב תויהל םיבייח תואושמה יביכרמ

 אל תואושמה ןורתפ תאצותש ןוויכמ הבושח וז השירד .םינתשמה ןיב תולתה תא הנוכנ

 לדומל עיגהל תורשפא ןיא םא .הדוסיב וחנוהש תוחנההמ רתוי תקייודמו הבוט היהת

 בושיח אלל תיללכ הכרעה םאה ,הלאשה תררועתמ ההובג תונמיהמ תגרד לעב "טמתמ

 .תותפ אל הבוטו רתוי הלוז היהת אל ,ירקיעה הנתשמה תא קר ןובשחב האיבמה

 תוריהמ

 אל םיבשחמה תאצמה ינפל .תוריהמב ךרוצל םאתהב הנתשמ חווד תכרעמב בשחמה ךרע

 .ןמזב האיצמהל היה רשפא יאש ןוויכ ,הבר היצמרופניאב שמתשהל היה ןתינ

 תורזוח תולועפ

 :תוביס 3-מ תאז ,תורזוח תולועפל רקיעב יאדכ בשחמב שומישה

 תינכת לש ןהו לדומה לש ןה קדקודמ ןונכת ךירצמ תוטלחה תלבקל בשחמב שומיש .א

 .:בשחמה

 תולולכ םא דחוימב) ןמיהמ יטמתמ לדומל עיגהל ידכ תושורד תורזוח תולועפ בורל .ב

 .(תויטסיטטס תויורבתסה וב

 תכרעמב וא) לדומב רזוח שומיש אלל ,הובג אוה חווד תכרעמ וא לדומ חותיפ ריחמ .ג

 .קפסב וחותיפ לש תילכלכה תויאדכה תלטומ (חוודה
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 תונמיהמב ךרוצה

 :בשחמב רתוי רזע*%הל היה* ןתינ ןכ ,טלפה לש תונמיהמה תגרד הלעתש לככ ,תיללכ

 החנהב ןבומכ) היוצר תונמיהמו קויד תגרד לכל טעמכ עיגהל לוכי יתרפס בשחמ

 ,ההובג תונמיהמו קויד תמרב ךרוצ ןיאו הדימב .(תונמיהמ תמר התוא לעב טלק לש

 .בשחמ תכרעמב םוקמב תויללכ תוכרעהב שמתשהל רתוי לוזו ןכתיי

 תולודג היצמרופניא תויומכ

 היצמרופניאה תומכש לככ ,ןכל ,תולודג היצמרופניא תויומכב לפטל בשחמה לגוסמ רומאכ

 .בשחמב שומישה תויאדכ הלעת רתוי הלודג תדבועמה

 חתווד תוכרעמ לש םיירקיעה םיניפאמה לע ונעבצהו הלהנהה תויצקנופ תא ונרדגה הכ דע

 שומישה תול"ורשפא תכרעהל תשגל התע לכונ .יאדכל בשחמה תרזעב ןדוביע תא םיכפוהה

 .יגטרטסיא ןונכתו הלהנהה לש הרקב ;עוציבה תרקב :הלהנהה תומר 3-ל םיבשחמב

 וציבה תרקב

 רוצייה ןונכתשכ ,בשחמ י"ע עוציבל תונתינ עוציבה תרקב לש תובר תוכרעמ יכ רורב

 לכ תא תללוכ רוצייה תרקבו ןונכת לש תיסופט תכרעמ .רתויב םיאתמה ילוא וניה

 לע הז םילעופה םיבר םינתשמ םימייק .ןוכימל תיאדכ התושעל ידכ םישורדה םינייפאמה

 םרוג .םינושה םינתשמל םיקייודמ םיכרע עובקל ןתינ םייזיפה םיטרפמה ללגבו הז

 לוכי *ופצ יתלב יוניש םהב םירקמ'םתואב .ינויח אוה היצמרופניאה תלבקב תוריהמה

 לשמל) תכרעמה תמאתה תא רשפאל ידכ תידימ היצמרופניא השורד תכרעמה לכ לע עיפשהל

 .יונישל (רוציי וק

 ומויב םוי ידמ תרזוח הלועפה ,תרזוח הלועפ הניה רוציי תרקבו ןונכת ,ןכ לע רתי

 יניטורה יפואה ללגב ,רוצייהו קוושה תוינכט תונתשהל ליבקמב םינתשמ היביכרמו

 הלא תוכרעמ תושרוד ןכ ומכ ,תונמיהמ תוקידב בשחמה תוינכת ךותל סינכהל ןתינ

 הלא תוכרעמ ,ףוסבל .םיכרצה לע הננעת אל תויללכ תוכרעה .תונמיהמו קויד תדימ

 .היצמרופניא לש הלודג תומכב לופיסב תוכורכ
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 לש רתויב םימדקתמה םישומישהמ דחא הווהמ הז.םוחתש הדבועה תא תוריבסמ הלא תוביס

 לע חוקיפ ,המגודל .היצמוטואל םינתינ עוציבה תרקב לש םירחא םימוחת םג .םיבשחמ

 םירישכמכ 027 84ם6 תת תוינכתב םישמתשמ חותיפהו רקחמה םוחתב .יאלמ

 םג היצמוטואה טשפתת תובורקה םינשה ךשמבש תופצל ןתינ .הרקבו ןונכת םשל םיליעי

 .עוציבה תרקב לש םירחא םיחטשל

 ,עוציבה תרקבל טרפ ,תורחא הלהנה תומרל היצמרופניא תוכרעמ םג םאה איה הלאשה

 תרקב ךרעמ לש היצמוטואהש רמול ןיא ,תילילש הבושת לש הרקמב .היצמוטואל תונתינ

 .הלהנהל חוודה תוכרעמ לכ לש היצמוטואל ךרדב ןושאר דעצ הניה עוציבה

 הלהנהה לש הרקב

 תוליעיכ וחכוהש תוקינכטהש ךכ ,עוציבה תרקבמ דאמ הנוש הלהנהה לש הרקבש ןימאמ ינא

 ןהב שמתשנו הדימב - םורגל תולוכי ףאו ,הלהנהה לש הרקבל הנחלצת אל עוציבה תרקבב

 הרקבל רתויב תיסופטה תכרעמה תא איבנ המגודכ .הלהנהה לש הרקבה תכרעמ לכ תשלחהל

 .תוודהו ביצקתה תכרעמ - הלהנהה לש

 רחאל .לעפמה לש תופיקע תואצוהו הרישי הדובע ביצקת לעפמה לש רקבה ןיכמ הנש ידמ

 תואצוהה .יפוס רושאל תישארה הלהנהל ביצקתה רבעומ לעפמה להנמ לש ורושאב הכזש

 רוצייה ףקיהל שדוח ידמ ביצקתה תא םיאתהל היהי רשפאש ידכ תונתשמלו תועובקל וקלוח

 .השעמל

 םיארחאל חוודל היהי רשפאש ידכ תונושה לעפמה תוקלחמ יפל ביצקתה קלוח ןכ ומכ

 .תוקלחמב

 ירפסמ תא םימיאתמ שדוח ידמ .ישדחה חוודל סיסב תויהל ביצקתה ךפוה ורושיא רחאל

 תא ותמועל םיושמ ,השעמל האצוהה תא ותמועל םיושמ ,השעמל רוצייה ףקיהל ביצקתה

 תישארה הלהנהה הלוכי ויפל סיסבל ךפוה ביצקתה .תויטס םיבשחמו השעמל האצוהה

 :לעפמה תואיצי לע חקפל

 תרגסממ וגרח תואצוההו הדימב .ביצקתה תרגסמב תואצוהה תא קץודבל הלוכי הלהנהה -

 .בצמה ןוקיתל הלועפ הלהנהה טוקנת ביצקתה

 ליעי וניא םא .לעפמה להנמ לש עוציבה תוליעי תא קודבל הלהנהל רשפאמ ביצקתה -

 .ולש תווצה תא קזחל וא ופילחהל ןתינ תקפסמ הדימב

./. 
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 .ועצוב םנמא רבעב ןהילע טלחוהש ןוקת תולועפ םא ביצקתה תרזעב קודבל ןתינ

 .ונממ םיפצמ המ לעפמה להנמל ריבסמה תרושקת רישכמ ביצקתה הווהמ ןכ ומכ

 תורשפא הנשיש ועדיב ,ביצקתה תולובגב ראשיהל ועינמה רישכמ וניה ןכו

 .ךכ השעי אל םא המיענ אל הלועפ טקנתש

 תואצוהב םייוסמ ןוכסח גישהל ףאו ,בשחמל חוודהו ביצקתה תכרעמ תא ריבעהל ןתינ
 .הלהנהל חווידה תוכיא תטלוב הרוצב רפושת ךכ י"עש ריבס הז ןיא ,םרב .לועפתה

 :תואבה תוביסהמ תאז

 תאושהב קר רקיעב אוה רבודמה .הז לע הז םילעופה ,םיכובס םינתשמ ןאכ ןיא ,תישאר

 עוציב תמועל האוושהה תו3יא תא ,הז הרקמב ,רפשי אל שומישה .השעמל האצוהל ביצקתה

 רתוי תוכבוסמ תואחסונב ,בשחמל ביצקתה תכרעמ תרבעה םע ,שמתשהל םנמא ןכתיי .ינדי

 דמל ינא ישיאה ינויסנמ םלוא .השעמל עוציבה תמרל ביצקתה ירפסמ תא םיאתהל ידכ

 ףקיהב ביצקתה לש תולתהו תויה דבלב תלבגומ תובישח הלאכ תובכרומ תואחסונל שיש

 תילאיצננופסקא המוקע ומכ שממ בוט יראניל בורק ,ךכמ האצותכ .העובק הניא רוצייה

 .תבכרומ

 םג .האצוהה תמר תויהל הכירצ המ קייודמב עובקל ןתינ אל םירקמה תיברמב ,תינש

 :[]דמוא רדגב האצוהה ראשית תכבוסמ הרוצב ןדמוא בשחנ םא

 .רוציי לע חוקפ תוכרעמב ומכ יטירק םרוג הניא תוריהמה יביצקת חווד תוכרעמב ,ףוסבל

 הרישי הלועפל רישכמ וניא אוה .שדוחה ךשמב תואיציה תורבטצה תא ףקשמ ביצקתה

 לבקתי וליפא .(הרובש הבאשמ ןקתיש ינפל יביצקתה ח"ודל ןיתממ וניא שיא :המגודל)

 היה לוכי ןיידע (חדה סחייתמ וילא שדוחה רחאלש) שדוחל ןושארב יביצקתה חודה

 ןיא ,ונייהד .היצמרופניא ךכ לע לבקת הלהנההש ילבמ םוי 30 ינפל והשמ תורקל

 אוה וילא ,שדוחה םות ירחא םימי 8 וא םימי 5 ןתינ יביצקתה חודה םאךכל תוביחסח

 הלוכי איה ןיא ,לעפמל בושח והשמ הרק םאה תעדל תנינועמ הלהנההו הדימב .סחייתמ

 לשמל ןתינ) רחא יעצמאב שמתשהל תבייח אלא יביצקתה תרושקתה יעצמא לע ןומסְל

 תינופלט עידוהל הארוה ןתמ י"ע - רתויב הטושפ הרוצב םורחה ירקמ לכ תא "תוסכ"ל

 .(הלאכ םורח ירקמ לע
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 ,הלהנהה לש הרקבל חווד תוכרעמ לש םירחא םישומיש יבגל םג תופי הלא תונקסמ

 םהמ דחא לכ ,דספהו חוור ח"ודו ןקת ריחמת לש תויטס ,םיחוור ביצקת :ןוגכ

 .ונוכימ תויאדכ יא תדבועב תואצוהה ביצקתל המוד

 עוציבה תרקב תוכרעמל הלהנהה לש הרקב תוכרעמ ןיב רתויב בושחה ינושהש ןכתיי

 תלבק (ג188) תונורקע תנכתל רשפא .תוטלחה תלבק לש היצמוטואב חנומ

 ינניא םלוא ,רזוחהו יתרגישה ןיפוא בקעב ,עוציבה תרקב תוכרעמ ךותל תוטלחה

 .הלהנהה לש הרקב תוכרעמב ,איהש המר לכב ,תאז תושעל תורשפא האור

 לע ונורתי ךכבו ,טעומ ןמזבו הבר תומכב תוטושפ תוטלחה לבקל בשחמה לש וחוכב

 הלהנהה לש הרקבה ךילהתב תולבקתמה תוטלחהה ,םרב .תישונאה תוטלחהה תלבק ךרד

 ,ןכ לע רתי .ןתוא תנכתל ירשפא יתלב טעמכ ןכלו ,רקיעו ללכ תויתרגיש ןניא

 תובישח הז הרקמב ןיאש איה הלועה הנקסמה .בר וניא לבקל שיש תוטלחהה רפסמ

 (להנמה תפלחה לשמל) םיבורמ םילוקיש רחאל קר תולבקתמ תובר תוטלחה .תוריהמל

 ,םויכ בצמה יפל ,הזכ גוסמ תוטלחה ,רכינ ןמז ךשמב תושגרומ תוטלחהה תואצותו

 .ןוכימל תונתינ ןניא

 יגטרטסיא ןונכת

 ,יגטרטסיא ןונכת יבגל תומיסשי ןניא עוציבה תרקבל תופיה תוקינכטה ,הפוצמכ

 ןוויכ ירשפא וניא בורל קויד .תיבויח הניא - תועש וא םימיב - חוודה תוריהמ

 וליפא ןהל ןיא םיתיעלש תויפצת ,דיתעה "בגל תויפצת ללוכ יגטרטסיא ןונכתש

 תורזח םג ןיא םירקמה בורב .ינולח וניא קוידה השעמל .רבעב םיהז םימידקת

 ,הז ןינעל ,ללכהמ אצוי) .היצמרופניא לש הלודג תומכב לופטב ךרוצ ןיא ןכו

 ךרוצל רבע ינותנ לש םייטסיטטס םיחותנ עוציבל בשחמב ם"שמתשמ וב הרקמה אוה

 .(תמייוסמ הלועפ לש יגטרטסיא ןונכתל תושורדה תויפצת

 ןפואב יגטרטסיא ןונכת עצבל ןתינש רעשל לכונ םאה ,הלא תודבוע ונרהבהש רחאל

 םינתשמ םויק אוה היצמוטואל םיאתמה יגטרטסיא ןונכת לש דיחיה ןייפאמה ?יטמוטוא

 ( תפר 8 81018+10מ) תיקסע היצלומיסש ןכתיי ךכיפל .הז לע הז םילעופה םיבר

 הנוש תיללכ תיקסע היצלומיס םלוא .יגטרטסיא ןונכתל בושח רישכמכ המצע חיכות

 היצלומיס .רחא גוסמ תויעב ןורתפל תנווכמ איהו רחאמ חווד תכרעממ ןיטולחל

 ינפל .םינוש הלועפ יוק לש ךורא חווטל תועפשה תניחב רשפאל הדעונ תיקסע

 .טוקנל הלועפ וק הזיאב תעבוק הלהנההש
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 היצמרופניאה רופיש

 תוכרעמ יגוס לש היצמוטוא םשל בשחמב שמתשהל ןתינש ,תישאר ,תוארהל יתיסינ הכ דע

 רופשל םג תוקינכטה ןתואב שמתשהל רשפאש חינהל ןיא ,תינש .עוציבה תרקב לש תומיוסמ

 הלא תונקסמש חיננ םא ףא .הלהנהה לש רתוי םיהובג םיגרדל תשגומה היצמרופניאה

 וללה תוקינכטה תא םשייל ןויסנ תעשב םרגיש קזנה והמ הלאשה תמייק ןיידע ,תונוכנ

 יתשל םורגי הזכ םושיש ןימאמ ינא ?הלהנהה לש ןוילעה גרדל היצמרופניאה רופש םשל

 :תויוצר אל תואצות

 היצמרופניאה תוכיא תא הנדרות - הנעצבתת םאש תוטיש חותיפ לע ףסכו ןמז זובזיב -

 .הלהנהה ידיבש

 הלהנהה ידיבש היצמרופניאה רופשל רתוי םיבוט םיעצמא לש םמויקמ בלה תמושת תטסה -

 - :ןויע רתיב הלא תואצות יתש ןוחבנ הבה .םיבשחמב רתוי םיחלצומ םישומישמ ןכו

 ,הלהנהה תוטלחה ןכמל תורשפא' ןיאש םימיכסמ םינותנה דוביע חטשב םיקסועה תיברמש ןוויכ

 .הלודג תוריהמבו היצמרופניא רתוי תקפסה י"ע הלא תוטלחה רפשל שיש איה תיללכה השיגה

 וז האצות גישהל םיסנמ .רתוי הבוט היהת הטלחהה ,רתוי הבר היהת היצמרופניאהש לככ

 יפל הריהמה התפילש ,ידימתה הנוכדע ,בשחמה ןורכז+הבר היצמרופניא תומכ ןוסחא י"ע

 .הבושתה תא תיתוזח הרוצב לבקל תורשפאהו ,הלהנהה תשירד

 םינותנ ?בשחמה תא לואשל הלהנהה תדתעתמ המ :הבושחה הלאשה תא לאוש שיא ןיא םלוא

 םימי שדוח תב הפוקת תואור ףא תורבח הברה .ידימ ןפואב םינימז םניא קפס אלל םייפסכ

 רבדה ?חוורה לע ימוימוי חווד הצור הלהנהה םאה.יפסכ חווד ךרוצל ידמ הרצק הפוקתכ

 לכ ,השעמל .תועמשמ רסח היה ירה ,אצמנב הזכ חווד היה וליא ףאש ןויכ ךחוגמ
. 

 היצמרופניא הניה אלא יעגר סיסב לע הנימז הניא יגטרטסיא ןונכתל תשמשמה היצמרופניאה

 תדבאמ היצמרופנ"אה ,ידמ הרצק הפוקתהו הדימב .הפוקתה םותב קר החתנל ןתינש תרבטצמ

 .התועמשמ תא
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 ?השירד יפל םשמ ףלשל היהי ןתינש ידכ בשחמה ןורכזב ןסחאל רשפא,ןכ םא,המ

 - תודימתב הנכדעלו הרבוצל םעט שיש תילהנימ היצמרופניא קר ,הרורב הבושתה

 הלהנהה תושרל תדמועה היצמרופניאה :הנקסמה ,עוציבה תרקבל הרושקה היצמרופניא

 .עוציבה תרקב לש היצמרופניא קרו ךא טעמכ הנלה הלא תומדקתמ םיבשחמ תוכרעמב

 יפל יאלמ תמר לש גוסהמ איה השירד יפל איצמהל בשחמה לוכי התוא היצמרופניאה

 .רוציי ינותנ וא םיטירפ

 ?תובישיה רדחב ךסמ לע םינרקומ םהש העש הלא םינותנ םע תישארה הלהנהה השעת המ

 ,תישארה הלהנהל תותמשמ ירסח םניה הלאכ םינותנש ןוויכ .םייניבה יגרד תא דירטת

 .םייניבה יגרד לש םירואבל קקדזת איה םניבהל ידכש ירה

 םיגרדל סרוקמב ודעונש םינותנ תאצמה איה חווד תוכרעמב תוצופנה תואיגשה תחא

 ,תישארה הלהנהל תועמשמ ירסח םהש קר אל הלא םינותנ .תישארה הלהנהל ,רתוי םיכומנ

 םינותנשו תומייוסמ תוטלחה טילחהל הלהנהה לעש הדבועה תא םיריתסמ םג םהש אלא

 .אצמנב םניא הלא תוטלחה תלבק ךרוצל םייטנבלר

 רבדה םורגי הזכ גוסמ חווד תכרעמ תריצי תארקל תרתוח הרבח םאש יל הארנ ,ךכיפל

 היצמרופניאב ףצות תישארה הלהנהה .הב שמתשהל הצרת ילהנההו הדימב תושק תויעבל

 עוציבה תא רקבל ליחתת תישארה הלהנהה םא .עצבמה גרדה תרוקיבל קר שמשל הלועיה

 עיגת רבד לש ופוסב .עוציבה תלהנה לע תולטומה תויצקנופה תא עצבת השעמלש ירה

 יגטרטסיא ןונכתב אל תחא ףאו עוציבה תרקבב הנקוסעת תוצובק יתש ובש בצמל הרבחה

 .הלהנהה לש הרקבב וא

 תימוי היצמרופניא תלבק איבת - עוציבה לע חוקיפב קוסעת אל תישארה הלהנהה םא םג

 ילוא ,טרפ בצמה תא ביטית אל םיגירח יפל חווד לש הטיש תטיקנ .הנמז זובזבל תאזכ

 הדבועל בל םישל שי .תלעות תרסח היצמרופניא תאירקל זבזבתי הלהנהה ןמז תוחפש ךכל

 רוצייה תכרעמב הרושכ וניא יניצר והשמש תולגל ידכ תכבוסמ בשחמ תכרעמב ךרוצ ןיאש

 .(תישארה הלהנהה תא ןיינעל הכירצה היצמרופניאה יהוזו)
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 .תוריכמ ינותנ לשמל ץימוימוי חווד תישארה הלהנהה שורד  םהיבגלש םינותנ םימייק

 האור יניאָו הנטק איה הזכ גוסמ השורדה היצמרופניאה תומכ ,עוציבב קסוע וניאש ימל

 תא הלהנהה] רובע ,םכסל איה תלבוקמה ךרדה .הגישהל ידכ בשחמל קקדזיהל ךרוצ לכ

 י
 ארחאהש *רה םינותנל הקוקז הלהנהה םא) עוציבה לע םיארחאה לצא תפסאנה היצמרופניאה

 .(ורובע אליממ םיפסאנ םה ןכל ,םהל קקדזיהל בייח עוציבל

 בלה תמושה תטסה

 רשפא ,עודיכ  .הלהנהל תרבעומה היצמרופניאה תא רפשל וצרי תוכרעמ ?חתנמ יכ יעבט

 םילהנמ .יטסרד ןפואב רפשל ןתינ ףא ןהמ תוברו חווד תכרעמ לכ םימייוסמ םינבומב רפשל

 ילב םהל קפסל ןתינש היצמרופניאה ללכמ דבלב תירישע ךמס לע םהיתוטלחה םילבקמ םיבר

 .בשחמ

 .בשחמ תועצמאב הנרתפת אל ןתרטמל תומאתומו תונווכמ ןניאש חווד תוכרעמ לש תויעבה

 תוטישו םימיאתמ אל םיטרדנטס ,תואיציה תריבצל תונוכנ אל תוטישב לשמל אוה היעבה שרוש

 םיקוקז םניא ןוהה בוצקתו םיחוור ןונכת ,תואצוה ביצקת ,ןוכנ ריחמת .תועורג ביצקה

 תא ןכמל ןויסנ .(םעוציב תואצוה תא ליזוהל תובורק םיתיעל לוכי בשחמ יכ םא) בשחמל

 הזכ ןויסנמ הדיחיה האצותה .היעבה תפיקתל הער ךרד וניה תישארה הלהנהל חוודה תכרעמ

 ןוכימל םיצמאמה זוכיר ,ןכ לע רתי .רתוי תובוט תוטישב טוקנל וסני אלש ךכב אטבתת

 םימיאתמו םיבוט םימושי לש םמויקמ בלה תמושת תא הנפמ ,תישארה הלהנהל חוודה תכרעמ

 .בשחמל רתוי

 לע חוקיפ תוכרעמ לש םיניפאמ תולעב חווד תוכרעמ ןוכימל ץמאמה תא זכרל שי ,יתעדל

 .עוציבה תרקב לש רתוי תוכבוסמ תוכרעמו רוצייה

 ו"



 תולועפ עצבל ,תוריהמב "הפלש"ל ,הלודג היצמרופניא תומכ ןסחאל לגוסמ בשחמ

 תונוכת .האיגש אללו הינש לש תוינוילמב תדדמנה תוריהמב תויטמתיראו תויגול

 םינשב םנמאו .עוציב תרקב לש תויעב ילאידיא ןפואב רותפל בשחמל תורשפאמ הלא

 םע .יאלמה לעו רוצייה לע חוקיפה םוחתב רקיעב הלאכ תוכרעמ וחתופ תונורחאה

 חתוודה תכרעמ לכ ןוכימ תארקל ןושאר דעצ והזש חינהל ןוכנ הז היהי אל ,תאז

 גוס תניחבמ ,ןיטולחל תונוש תוהובגה הלהנהה תומר תויצקנופ .הלהנהל

 .תוכומנה הלהנהה תומר לע תולטומה הלאמ ,ןעוציב םשל תשרדנה היצמרופניאה

 .תוכבוסמ עוציב תרקב תויצקנופ םצעב ןניה הלא תויצקנופש חינהל האיגש וז היהת

 .עוציב תרקב לש תוכרעמל תופיה תוקינכטב ןאכ שמתשהל ןיא ,ךכמ האצותכ

 תוקיפה תוכרעמ לולכשל הנפומ תויהל ךירצ תויטמוטוא תוכרעמ לש חותיפה ץמאמ

 תרקב םוחתב תורחא תוכרעמל הלא תוקינכטב שומישה תרבגהלו "אלמהו רוצייה לע

 הלהנהה לש הרקבל הלא תוקינכט םשייל םיצמאמ זבזבל ןיא .קווש ומכ ,עוציבה

 .יגטרטסיא ןונכתלו

 ילבמ םג ,הרקמ לכב ,םהלש חוודה תוכרעמ תא רפשל תולוכי תורבחה תיברמ ,ינש דצמ

 וליאו הבוט חרכהב הניא תיטמוטוא חווד תכרעמ יכ ןיבנש בושח .בשחמל קקדזיהל

 דוביעל רתויב ללכושמ דויצ וניקתה תובר תורבח .העורג חרכהב הניא תינדי תכרעמ

 רבכ תונשוימ ויהש תוטישב םישמחשמ ןיידע ןהלש ביצקתבו תואנובשחב דועב םינותנ

 .הנש 20 ינפל

 לש רתוי םיהובגה םיגרדה לש תויצקנופה תא ןכמל היהי ןתינ דיתעב יכ ןכתיי

 הדש ןיידע הזו תוטישב ןהו דויצב ןה רתויב רכינ רופיש ךירצי הז רבד .הלהנהה

 .רקוחה לש ותלועפ

 םיגרדל חווד תכרעמל םיבשחמב שומיש רשאל האובב וז הדבוע עדת הלהנההש יאדכ

 .הלהנהה לש םיינוילעה

 ו ₪
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 להנימב היצמרופניא יכרעמ ןוגרא
 ושש =< = ה ה == הש == א == ה 22

 ןדיירד ;ג  :תאמ

 םיבשחמה .םיבשחמ לש תלוכיה לוצינל תועגונה תורומחה תויעבב םויכ תוטבחתמ תובר תורבח

 םילעפומ םניא ,תוטלחהה תצירחל ןהל השורדה ,היצמרופניאה בטימ תא תולהנהל קפסל םדיקפתש

 הרתי .בוט רתויה דצה לע תלצונמ הניא תונושה היצמרופניאה תוטיש תא גזמל םתלוכי .יוארכ

 הז בצמב יתולכתסה .רימחמו ךלוה אלא רפתשמ וניאש דבלב וז אל בצמה יכ םשור שי :וזמ

 :תואבה תונקסמל יתוא האיבה םיקסעה רושסימב

 בורב רימחתו ךלת ,היצמרופניא תוטיש לש ליעי לוהינל השורדה ,תינוגראה הלועפה תיעב .

 .םיבשחמב שומישה תא וביחריש לככ ,תורבחה

 יתלבכ וחכוה םינותנה דוביעו היצמרופניא יכרעמ ןוגרא הדשב םויכ םילבוקמה םיגשומה .

 .שממ לש ןורתפ קפסל םילגוסמ

 תורבחה ולכוי - םיכרעמה לש תוירחאה תטיש ןוגראל הנושו השדח השיג שבגתת רשאכ קר .

 רוסקה דויצה לשוינרדומה יתרפיסה בשחמה לש תלוכיה לוצינב םינושארה םידעצה תא תושעל

 .הרבעהו םינותנ דוביעל שמשמה ,וב

 םילולכישהמ תלעוח קיפהל תורבחל עייסתש ,םיכרעמ ןוגראל השיג תוותהל איה הזה רמאמה תרטמ

 .הלעפהה תוטישב ןהו םינותנ דוביעל םילכב ןה ,דיתעב ועצוביש

 העטומה ןוויכה

 יטמוטוא עוציב םשל םהב ושמתשה ,בוריקב םינש רשע ינפל ,תורבחל הנושארל םיבשחמה וסנכוהשכ

 .תורושק-אל תולועפ רפסמ יתמ לש

 הירחא .תורוכשמה תמישר תנכה לש התיה היצמוטוא הגהנוה הב הנושארה הלועפהש רבדה ינייפוא

 הלא םישומישש ירחא .תוינמה ילעב לש סקנפה לוהינו תוחוקלל תונובשחה תנכה ןוגכ תולועפ ואב

 ,יללכה תונובשחה-ךרעמב היצמוטואה תגהנה תא ,םיפסונ םידעצכ לוקשל הרבחה הלכי הפי וטלקנ

 .יאצמה תונובשח לוהינב ףאו

 חותיפ יכ חכוה .תואצותבו ,דוביעה תלועפב ,םיסנכומה םינותנב רתי-בוביג הלגתנ הז בל
 ַ שב

 לש וחוכ לוצינל הנוכנה ךרדה הניא ,םייסמוטאו םייאמצע היצמרופניא-יברעמ רפסמ
 תקזחהו

 .בשחמ

9 
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 שדח גשומ דלונ (םינש 7-5 ינפל) ךרעב דחא ןמזב תורבח הברהב הווהתנ הז בצמ יכ הלגתנ רשאכ

 1, 9, 2, - תובית ישארב ,"בלושמ םינותנ דוביע"ב אוה רבודמה .בחר שומישל הכזש

 ( " 1מ,580496-0848 .עעססַפפ88ַגמַה " )

 גשומה קחדנ הרהמ דע.םינושה םייטמוטואה היצמרופניאה יכרעמ בולישב ךרוצה תא למיס הז גשומ

 ."םיילטוט םיכרעמ" - השדח המסיס ידי לקלקל 2

 ,הילשאו תועמשמ-וד
 םיבשחמב הנדה תיעוצקמה תונותעב "םיילטוט םיכרעמ" חנומה עיפוה תוחפל םינש עברא ךשמב

 .תינוטונומ הרוצב בושו בוש הנשנו רזוח אוהשכ ,היצמרופניא יכרעמבו

 םינושה םירבד ותועצמאב אטבל םינווכתמה דאמ םיבר םישנא ידי לע ,הז חנומב שרדנה שומישה

 ונתינש תורדגה יתש איבא המגודכ .רורב ןבומ לכ דיספיו ירמגל קחתשיש ול םרג ,הצק לא הצקמ

 .םייעוצקמ םירפס ינשב הנורחאל

 -יכרעמ לש גלפומה ךוביסל הבוגתכ אב ,םינש המכ ינפל דלונש ,םיילטוטה םיכרעמה ןויער .

 לש הילהנממ עבות ,הטושפ ןוסשלב ואטבנ םא ,הז ןויער .תורבחב םיגוהנה היצמרופניאה

 םיאב םהש ינפל ,םתרבחב םיגוהנה היצמרופניאה-יכרעמ לכ לש תידוסי הקידב עצבל הרבח

 ."םיכרעמה דחאב םיידוסי םייוניש גיהנהל

 םיכרעמה ןויער"ב תולגודה תולועפכ םימעפל םירדגומ םיפסכה תעקשהו ילוהינה ץמאמה" .

 וא ,בשחמ ידי לע ולוכ קסעה תנווכה אלא וניא ולא תולועפ לש ןשוריפ ."םיילטוטה

 ,תונוכמ תרזעב ,יטמוטוא חוקיפ ,רמולכ .םיבלושמו םימאותמ םיבשחמ לש הצובק ידי לע

 רשפאש תולועפה ראש לכו ,תונסקנפ ,תימי הלבות ,רוצייה תוסכמ תעיבק ,יאצמה יפגא לע

 ןוגכ םידיקפתל ישונאה חוקיפה םוצמיצ ידכ ךות ;םייטמתמ םיחנומב המגדה ידכ דע ןמצמצל

 ."תומחלמו המדא תודיער ןוגכ ,ירמגל םייופצ יתלב םיבצמב לופיטו תויללכה תורטמה תעיבק

 :קיתוהו ןשיה ונעדויממ לחה ,םירבד "נימ לכ תרדגהל שמשמ "םיילטוט םיכרעמ" חנומה ,רמולכ

 .האלמ היצמוטוא לש ךרדב םיקסע לוהינ לש יפוסה בלשב רומגו ,"בלושמ םינותנ דוביע"

 קיודמ שוריפ ,ומצעלשכ ,ול ןיאש ךכמ םיעבונה הלא :םיגוס ינשמ םה הז חנוממ םיעבונה םיישקה
, 

 תא שרפמ הז בור .עוצקמה ישנא בור ידי לע ול תוסחוימה תועטומה תויועמשמה ןמ םיעבונה הלאו

 ,ילטוטכ ותוארל שיש ךרעמ ,הרבח ליבשב דיחי היצמרופניא ךרעמ ףקשמכ חנומה
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 ַּ ע קלוח ינא ירה ,הרבח ליבשב דיחי היצמרופניא ךרעמ סרוג םיילטוטה םיכרעמה ןורקע םא זוז העד ל

 ->פ5ססל לדח או ,
 תש דע ,ףיקמ-לכו לודג הכ אוה הרבח לש ללוכה היצמרופניאה ךרעמ ,תישאר .םימעט ינשמ

 לש תונוש הכ תורוצ עבות היצמרופניא ךרעמ חותיפ ,תינש .הליעומו תעלוק היצקיפיסאלק דל התויתחמומ

 פל ינוגראה דסמה תא חינהל ותשגב לוהינה לע לקהל יושע וניא "םיילטוט םיכרעמ" חנומהש -כועץמ חותי

 .םיליעי היצמרופניא

 הדוקנ .םיכרעמה תלועפ לע יזכרמ חוקיפ בייחמ דיחי היצמרופניא ךרעמ לש ןורקעה :שיגדמ ינא יוז הד

 היהת ותרדגהש ןיב) םיילטוטה םיכרעמה ןויערש ענכושמ ינא הללגבו ,הפרותה תדוקנ איה וא וז הי

 .(תרחא

 רוקה וז איה היצמרופניאה יכרעמ ןוגראל תשגל שי הנממש רתוי הנוכנ תואר-תדוקנש ינרובס תא

 .היצמרופניאה דוביע לש תולועפה תאו םיכרעמה תא לצפל

 ע םיכרעמה לש תולועפה תא גווסל שי יקפואה רושימב .דחאכ יכנאו יקפוא תויהל ךירצ לוציפה לע םי

 םאתהב תולועפה תא גווסל רשפא יכנאה רושימב .ךרעמו ךרעמ לכ ידי לע תישענה הדובעה דוסי גוסל

 .ךרעמ לכ לפטמ הב היצמרופניאה

 תוכרעמ תא ןגראל ידכ ,םהב רזעהל לוהינה לכוי דציכ תוארל ידכ הלאה םיגוויסה תא ןהבנו הבה

 .הל תושורדה םינותנה דוביע תולועפ תאו הרבח לש היצמרופניאה

 יקפוא גוויס

 לש ותעדב רייטצמ אוה וב עגרה ןמל ,ףוצר ךילהת ללכ ךרדב אוה היצמרופניא ךרעמ לש חותיפה

 .האבה הילוחה םע בלתשהל הטונ חותיפב הילוח לכ .הלועפב אצמנ אוה הב העשה דעו ןנכתמה

 האבה וז הליחתמו תחא הילוח תמייתסמ הב .תקיודמ לובג-תדוקנ לע עיבצהל השק הזמ האצותכ

 .תיסחי ינגומוה יפואמ עצבימכ היצמרופניא ךרעמ לש חותיפה בשחנ וז הביסמ .הירחא

 םימיוסמ םיפגא ןייצלו ,"היצמרופניא יכרעמל םיחמומ"כ םימיוסמ םישנא רידגהל הימְנ --

 םיחמומה תא תוארל היטנ הנשי הז דוסי לע ."היצמרופניא ירודמ"כ תינוגראה תרגסמה ל
 , מה לש

 בלשהמ ,היצמרופניא ךרעמ לש חותיפה יבלש לכב לעופה ,תויחמומ לש םרוגכ םירומאה ם
 ה םיכירדמהו

 .[ורחאה דעו ןושארה

4% 



 תוחתפתהה יבלש
 == הראה .,!קפה

 .הדוסי תועטב - תינגומוה הלועפכ היצמרופניא יכרעמ לש חותיפה תא האורה העדה יכ ינרובס

 ,ומדוקמ הנוש בלש לכ .םיבלש השולשב תעצובמ יטמוטוא היצמרופניא ךרעמ תמקה יכ איה יתעד

 תוגרוח וירחא אבה ליחתמו דחא בלש םייתסמ ןהב תודוקנה יכ םא .דוחל ןודל שי דחא לכבו

 םיקיודמה תולובגה תא עובקל השקש םושמ הזו .הנכשה הדוקנה ימוחתל תוסנכנו ןלובגמ דימת

 .בלשו בלש לכ לש

 :הלא םה םיבלשה תשולש

 ,היצמרופניא ךרעמ לש םידדצה לכ תא ןייצלו רידגהל האב וז הלועפ .םיכרעמה תוגלפתה :ןושאר בלש

 ןתצירחל רשקב ,תויסיסבה תוערכהה תא תגציימ םיכרעמה תוגלפתה .וב םישמתשמה ליבשב םיבושחה

 בלשב םיעבקנ םיבר היצמרופניא יכרעמ לש המקהה תלועפב .היצמרופניא קפסל ךרעמה ךרטצי דיתעב

 .םיסנכומה םינותנה ףקיהו תקפומה היצמרופניאה ףקיה ,היצמרופניאה יותיעב םילפטמה םירזיבאה הז

 ,םירושיאה יכילה ,תויביצקתה תועצהה לש םידממה הז בלשב םיעבקנ ביצקת לע חוקיפל ךרעמב :לשמל

 :םיביצקתה עוציב לע תוחודה לש יותיעהו ףקיהה

 ,יצמרופניאה ךרעמב יסמתשמה םימרוגל ןתוביסח םושמ ,הז בלשב ןויצו הרדגה תונועט הלאה תולועפה לכ

 ךרעמ .יאלמה לע חקפמה יטמוטוא היצמרופניא ךרעמב תוגלפתהה תנכהכ תטקננ הנוש הטיש .וב רבודמש

 ןינע לכ ןיא ובלכ להנמל .םיקפסל תורסמנה יאלמה-שודיח תונמזה לש ףקיהה תא גצייל אל לולע הזכ

 היהיש דבלבו ,תונמזה לש והשלכ ףקיה ירחא ןמא ד*גהל ןכומ אוה .תונמזהה ףקיה תא שארמ עובקל

 .דוסי ןהל

 .םינותנה דוביעל תובושחה תולועפב לפטמ הז קלח .םינותנה דוביע לש םיכילהתה תעיבק :ינש בלש

 ותנכותו וטרופש םיכרעמה תא התואנ הרוצב ליעפיש ,םינותנה דוביעל ןונגנמ תנכתל שי הז בלשב

 .ןושאר בלשב

 בשחמה רשאכ םייתסמו ךרעמה לש המירזה םישרת טוטרשב ללכ ךרדב ליחתמ תונכתה .תונכת :ישילש בלש

 .השעמל הכלה ךרעמה תא ליעפמ

 תועצקמתהה לש בלשב .הזל הז םימאותמ ,ןבומכ ,םה היצמרופניא יכרעמ חותיפ לש םינושה םיבלשה

 דוביע לש בלשה .םינותנה דוביע תלועפ לש תויעבטה תולבגימה תא ןובשחב איבהל בייח םיכרעמה

 .םיתנכתמה לש תלוכיב םג תמיוסמ הדימבו ,ןובשחב אבה דויצ לש רשוכב בשחתהל בייח םינותנה

./. 
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 ,'5ימרזומה םינותנה ףקיה תא םצמצל יאשר םינותנה דוביעל רודמה תמקהל יארחאהש איה הבושחה הדוקנה

 סוסב אשונ וניא הז החמומ .תושירדה לכ ירחא אלמל לגוסמ וניא םינותנה דוביעל דויצה םא קרו ןא

 תינכת חתפמ ןורחאה .תנכתמה יבגל ןידה אוה .םיקהש ףגאהמ םרזותש היצמרופניאה גוס יבגל תוירחא

 סיגהנומה םימוצמיצה .םינותנה דוביעל ףגאה לש םירדגומה ויכרצ תא תקפסמה רשפאה לככ הליעי

 .דויצה לש רשופה םוצמיצמ םיעבונה הלאכ קרו ךא תויהל םיכירצ ךרעמה תדובעב

 | םיינייפוא םיוק

 וו איה ךכל תירקיעה הביסה .הזב הז םיבלשה תשולש תא תובורק םיתעל םיבברעמ תורבחה םלועב

 .(:היצקיפיצפס) תועצקמתהה בלש קר םייק םהב םיכרעמ שי .םיבלש לש הנוש רדס םייק םינוש היצמרופניא

 יכ ,םיכרעמה תוגלפתה לש בלשל קר קוקז ,לוהינה תרמצ לע תישיא היצמרופניא זוכירל ךרעמ :לשמל

 \ ה טוח תעיבק ידכ ךות ועצבל רשפא ,ועבט םצעמ תובישח-תוחפ אוה הז ןינעבש ,םינותנה דוביע הררש

 .ךרעמה לש

 :ךכל תוירקיע תוביס יתש ."ג-ו 'ב םיבלשה תא קר סיללוכה היצמרופניא יכרעמ םנשי

 ןויעל תשגומ וזש ינפל דוע חטבומ םהלש תועצקמתהל רושיאה .הפי םייונב םיבר םיכרעמ )1(

 .םתוא טמטאל דציכ איה הדיחיה היעבה .תולהנהה

 דיקפתה ידי לע םיעבקנ םהיכרד ."א רודמב עבקנה ןונכיתל ללכ םיקוקז םניא םיבר םיכרעמ )2(

 .תוחוקלל תונובשחה חולשמ וא ,רכשה תמישר תנכה ןוגכ ,םהילע לטומה

 .דחא דחא םתוא קודבנ הבה .םיבלשה לש םייניפואה םיוקה םה ולא

 תלצופמ תויהל הילעש ללכה אוה םיכרעמה תועצקמתה יבגל רתויב ינייפואה דצה .םיכרעמה תועצקמתה

 .ךרעמב םישמתשמה הלא לש םחוקיפב תויהל הכירצ איה רמולכ .התוא םיליעפמה םישנאה יבגל

 :םיאבה םיקומינהמ תעבונ וז יתנקסמ

 תווצל וז תוירחא ריבעהל לוכי וניא אוה .היצמרופניאה ךרעמ תוליעיל תוירחאב אשונ לועפיתה להנמ
0 

 .ותורמל רס וניאש

 יתלב הלועפ םיבייחמה םיינכט םישודיח םירצונ ,סיבר םירוטקסב תולבוקמה ,היצמרופניאה
 ה תוטישב

 ותובישחש יאדול בורק .ינכט ןוכדיע לש בצמב ךרעמה תא םייקל ידכ ,סילולכיש תסנכה ל
 ה לש תקסופ

 הז גוסמ תורבחב ךפה וירמש לע אפוקה לועפית להנמ .רבגתו ךלת םירומאה םירוטקסב
 הז ךילהה לש

 .חלכה וילע דבאש סופיטל
7 
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 להנמל ומוקמ רסמי - תרחא ,תורפושמו תושדח היצמרופניא תוטיש גיהנהל בייח לועפיתה להנמ

 ךרעמ לש הקיפסמה המרל האלמ תוירחאב להנמה תא בייחל רשפא-יא ,ךדיאמ .תאז השעיש שדח

 .להנמה לש ותורמל ףופכ וניאש תווצל רטמנ לועפיתה דיקפת םא ,ודי תחת ןותנה היצמרופניאה

 תוירחאמ רתוי הליעיכ המצע החיכוה תורבח לש היצמרופניא יכרעמ לוהינב תרזובמ תוירחא

 םילעפומה היצמרופניא יכרעמב ורקחמב ןוטסרות .ה פיליפ לש וירבד תא איבנ המגדהל .תזכורמ

 :תורבח לש הרושב

 הדימ ודיקפי םא תושעל וביטיי תורבחה יכו ,הפיכב טולשל החמומל תושרהל רוסא יכ יל המדנ"

 ."לועפיתה לע םייארחאה םילהנמה ידיב תוירחא לש רתוי הבחר

 םיבשחמה תדובע לש תוליעיב ןדה ורקחמב יטיראג .ט ןו'ג עיגה המוד רתוי וא תוחפ העדל

 ןיבו תוליעיב םיבשחמ וליעפהש תורבח ןיב םיל"דבמה םימרוגה יכ ןייצמ אוה .תורבח 27-ב

 לש םיטקיורפ תעיבקב םיבשחמה תלעפה לע םינוממה ףותיש :הלא םה וז האצות וגישה אלש הלא

 .םעוציבל תוירחאהו ,הלאה םיטקיורפה לש שויאה ,םיבשחמה תדובע

 .ןאולמב הלאה תונקסמה תא רשאמ ילש ינויסנ

 תובורק םיתעל .עדיו רשוכ לש תונוש תורוצ ךירצמ םינוש היצמרופניא יכרעמ לש ןונכתה

 יתיישעת רוציי לש תואצוה-ביצקת ןונכתל שורדה רשוכה :לשמל .תוגירח לש תמיוסמ הדימ תמייק

 טוריפ לש המישמה :תורחא םילמב ,רוצייה תוסכמ ןונכתל שורדה רשוכהמ ןיטולחל הנוש אוה

 הרבחמו דיקפתל דיקפתמ תינתשמ ,ךרעמב םישמתשמה םימרוגל םיבושחה ,הלאה םירבדה לש רתי

 .(רוזיב) היצזילרטנצדה תבוטל קומנ םושמ ךכב שי  .הרבחל

 תויעבה תא םינפלו ינפל ריכהל בייח ,הלהנהה תא תֶרשל דעונה ,היצמרופניא ךרעמ ןנכתמה .

 תובורמ תועש דובעל ןנכתמה םימעפל בייה ותואיקב תא םילשהל ידכ .עגונה רוטקסה לש

 דתעתמה החמומ :לשמל .היצמרופניאב םישמתשמה םידיקפה םע דחא םכש ,םיבשחמה דיל ידמל

 לע חוקיפב המ ןמז דובעל ללכ ךרדב שרדנ ,ביצקת לע חקפמה היצמרופניא ךרעמ ןנכתל

 הקיפסמ העידי ומצעל שוכרל וילע :םיביצקתל החמומה לע לטומ ךופה דיקפת .ביצקתה

 ודומיל םלוא ביצקתה לע חוקיפה תכרעמ תא םתרזעב רפשל לכוי דציכ עובקל ידכ ,םיבשחמב

 .דאמ לק היהי הז
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 טיירב סמ"ג .םיבשחמה לש הלאמ םינושה תרושקית ירזיבאב םישמתשמ םיבר היצמרופניא יכרעמ

 טיירב איבה הז וטוריפ תא .חוקיפ ידיקפתבו רוצייה ןונכתב םישמשמה הלאכ םירזבא 20 הנמ

 הישעתה יסדנהמ לש ןוכמה םעטמ 1963 תנשב הכרענש תימואלניבה הדיעול שיגהש יעדמ ריכזתב

 .םינוש היצקינומוק ירזבאב שמתשהל םיטונ םינוש היצמרופניא יכרעמ .תירבה תוצראב

 תרושקית ירזבאב ללכ ךרדב םיאיקב םניא םידבועה רבחב םיקסועה היצמרופניא יכרעמל םיחמומ

 .היצזיטרדנטס הגהנוה ןהבש ,בשחמה ןוגכ תונוכמב רתוי םיאיקב םה תאז תמועל .הלא

 ךוד לע העצבל שי היצמרופניאה יכרעמ לש תיעוצקמה תוגלפתהה תלעפה יכ השגדהב ירבד תא םכסא

 חכוה ןכש .םדאה חוכ תדיחיל הז דיקפת רוסמל הלוכי הניא הלהנהה .(היצזילרטנצד) רוזיבה

 ישנא :ןכ לע רתי .וז הטישב תלהנתמ איה רשאכ ךרוצה יד תמדקתמ הניא הדובעה יכ ןויסנהמ

 תוגלפתהה ךרעמ תלעפהל םישורדה תואיקבהו רשוכה תא ללכ ךרדב םירסח םדאה חוכ תדיחי

 .(תועצקמתהה) תיעוצקמה

 דוביע תא עצבל הבוח תמייקו תורשפא הנשי םיכרעמה תועצקמתהל דוגינב .םינותנה דוביע תלעפה

 :םיאבה םיקומנה לע תנעשנ וז יתנקסמ .היצזילרטנצה ךרד לע םינותנה

 טלקנש היצמרופניא לש עטק .םיילכלכ םימעטמ יוצר הרבח לש היצמרופניאה יכרעמ גוזימ (1)

 המכו המכב וב שמתשהל רשפא הכ קטק - טילקת וא יטנגמ טרס ,בוקינ סיטרכ לע םשרנו

 םינותנה לש דוביעהו המלשהה ,זוכירה תולועפ :תאז דועו .םינוש היצמרופניא יכרעמ

 לכ לש גוזימה :ףוסבלו .דחא בלושמ היצמרופניא ךרעמ יאנתב תוליעי רתיב תועצובמ

 תוירחאה רשאכ רתויב הבוטה הרוצב עצבתמ ,הרבחל תושורדה ,םינותנה דוביע תולועפ

 .תחא תושר לע תלטומ םינותנה דוביעל

 העצוב ןהב ,תולודג תורבחב) .דחא יללכ םינותנ רגאמ תמקה הארקל תודעוצ תורבח הברה (2)

 זכורת הז רגאמב .(ףגא לכ לש םינותנ רגאמ תמקה תארקל אוה ךילהתה ,היצזילרטנצה

 איהש דבלב וז אל ,וז ךרד .םינושה םינכוממה םיכרעמב ושמתשי הב היצמרופניאה לכ

 תושרל הדימעמ איהש אלא היצמרופניאה יכרעמ גוזי*מב תועקשומה תואצוהה תא הניטקמ

 .ללוכ םינותנ רגאמ ידעלב הגישהל תורשפא ןיא רשא היצמרופניא לוהינה
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 דוביעל תוטישבו דויצב העידי הנושארו שארב ךירצמ םינותנ דוביעל םיכרעמה חותיפ (3)

 ינינעב םיחמומ ידיל רסמת םא בוט רתויה דצה לע וז הכאלמ עצובת ךכ םושמ .םינותנ

 פםדא חוכ

 יכ ררבתמ ,םינותנה דוביע לש בלשל העיגמ *"טמוטוא היצמרופניא ךרעמ תמקה רשאכ

 לש חותיפל עדונ הללגבש הביסה וז .םינושה םיכרעמה ןיב בר ןוימד םייק הז בלשב

 תעצובמ איה רשאכ םיבושח םילדבה הב ןיאש ,תינגומוה הלועפ לש יפוא םינותנה דוביע

 .תורבחב םילבוקמה ,םינושה היצמרופניאה *כרעמ תרוש ןיבמ רחא וא הז ךרעמב

 ךרעמ תלעפהל תוירחאה תא םדא חוכ לש הדיחי לע ליטת הלהנההש תעדה לע לבקתמ (4)

 .(תועצקמתהה) תוגלפתהה בלש עצוב הז ףרעמבש ירחא קר םלוא - היצמרופניאה

 לש ךרדב הלהנל שי םינותנ דוביעל שדח ךרעמ לש הלעפהה תדובע יתעדל יכ שיגדא םוכיסב

 גוזימב תועקשומה תואצוהב םיצומיק תרשפאמ וז ךרד :הלא םימעטמ (היצזילרטנצ) רוזיב

 הלעפה ;םדא חוכ יחמומ ידי לע לועפיתל רתויב החונה איה וז ךרד ;היצמרופניאה יכרעמ

 חוכ רודמ לש תודיחיה תחא לע ןליטהל םילוכי לועפיתה ילהנמש תודובעה גוסמ איה וז

 .םדאה

 :הלא םימעסמ רוזיבל רתויב חונה אוה תונכיתה בלש םיבלשה תשולש ןיבמ יכ רבתסמ .תונכית

 .רתולב הכומנה האצוהב תונכיתה תא עצבל רשפאמ רוזיבה (1)

 .תונכיתה תונושל ינמיסבו דויצב תדחוימ תואלקב הכירצמ הרבחל תדעונה תינכת תביתכ (2)

 .ותוא השעמל איה םינושה םיכרעמה תונכיתל שורדה רשוכה

 היהי הז סרוג םא לדבה ןיאו ,רחא וא הז םרזגל רוסמל הלהנהה לע תונכיתה עוציב תא (3)

 .להנמה ינפב ןירשימב יארחאה רודמ וא םדא חוכ לש הדיחי

 לכנא גוויס

 הנוש רפסמ םהל ףסונו ,םיישאר היצמרופניא *כרעמ השולש םימייק תיסופיט הרבחב יכ ינרובס

 ךרעמ וליאו ,הרבחה לש יללכה הנבמה לע עיפשמ ישאר ךרעמ .םיינשימ םיכרעמ לש רדגומ-אלו

 ,םיישארה םיכרעמה תא רוקסנ הללחת .תרגסמה לש םצמוצמ קלחל לבגומ ינשימ

./. 



 תיסנניפ היצמרופניא

 סרז אוה הז ךרעמ לש סיסבה .רחא וא הז גוסמ יסנניפ היצמרופניא-ךרעמב תדייצמ הרבח לכ

 היצמרופניאל שדקומ יסנניפה ךרעמה תלועפמ בושח קלח .הרבחה תורוניצב רבועה םיפסכה

 ,םיביצקת דוביע ךרוצל ,דיתעל תועגונה תוכלשה קפסמ אוה תאז םע דחי .תירוטסיהו תימינפ

 .דוסי תועקשה לש תוזילנא עוציבו

 קיפהל יושע אוה וז ותכאלמב .םינותנ לש תומוצע תויומכ םימעפל ליעפמ יסנניפה ןרעמה

 ודיקפת רקיע יכ ןייצל שי ךא .םינותנ דוביעל םירושק םירישכמו םיבשחממ דואמ הבד תלעות

 םינותנהו בשחמ "די לע םיקפוסמה ם*נותנה .ם"נותנ דוביעל תואצוהה תלזוה אוה בשחמה לש

 .רכינ לדבה אלל ללכ ךרדב איה םתוכיא םירחא םירישכמ ידי לע םיקפוסמה

 הבש תוריהמה .התטילש תא םייקל הלהנהה ידיב עייסל אוה יסנניפ ךרעמ לש ירקיעה ודיקפת

 תובישח ללכ ךרדב הל ןיא (םימיב וליפאו םיעגרב תאטבתמה תוריהמ) םינותנה םיקפוסמ

 .ודבכל הבוח ירה ,ךרעמה לש תרחא וא וז הדובע עוציבל יפוס ךיראת עבקנ םא .הבר

 עגרב היצמרופניא תכרעה םיבייחמה הלאכ םניא יסנניפ ךרעמ יבגל םייפוס םיכיראת םלוא

 רשפא ךיראתה תעיבקב םלוא ,ודבכל שי םולשתל ךיראת עבקנ םא :לשמל .היוצמ איה ובש

 .םתדובע תמלשה ירחא דיימ םהל עיגמה תא ולבקי םיאכזהש חרכה ןיא .הבר תושימגב גוהנל

 .הרבחב םילעופה היצמרופניאה יכרעמ לכמ רתויב בושחה אוה יסנניפה ךרעמהש יאדול בורק

 רקבמ תא תונמל גהונה שרתשנ תורבחב .רתויב ללכושמהו םודקה ללכ ךרדב אוה הז ךרעמ

 לע תלטומ ומצע ךרעמה לש המרל תוירחאה םלוא .יסנניפה ךרעמה תלועפ לע יארחאל הרבחה

 ,יסנניפה ךרעמה תלעפהל יארחאכ רקבמה תדובע ?רחא םיבקוע םיריכב םידיקפ .הרבחה תלהנה

 .רחאל דיקפתה רסמנ ןוצר תעיבשמ הניא םאו

 םידבועה לגס לע םינותנ

 הנשי םא קפס .הרבחה ידבועל תועגונה תועידיב לפטמ םידבועה לע היצמרופניאה ךרעמ

 םפימעפל םה הלא םימושיר תונטקה תורבחב .הידבוע לע םימושיר תלהנמ הניאש הרבח

 םימיוסמ םירקמב .דואמ םיטרופמ תויהל םימושירה םייושע תולודגה תורבחב :ידמ םיעטוקמ

 6% .םיטעמל תרתומ םהילא השיגהש ,םילוענ תונוראב וז היצמרופניא תרמשנ



= 33 = 

 'חטיש ךרד הווהמ אוה .תורטמ המכו המכל הלהנהל שמשמ םידבועה לע היצמרופניא ךרעמ

 וס יבלש לכב הגרדב האלעה לע תוטלחה תלבקב הב עייתסהל ןתינש ,היצמרופניא זוכירל

 םידיקפת יולימל ןובשחב םיאבה ,תונורשכ לע היצמרופניא רפסמ ךרעמה .םידבועה

 ירוטיפ ןוגכ תולקת הרבחמ ענומ םידבוע לע ומשל יואר היצמרופניא ךרעמ .םימייוסמ

 .הל ךיישה רחא לעפמב גוס ותואמ םידבוע תריכש םע דבב דב הילעפממ דחאב םידבוע

 הקלח .םישנאב קרו ךא םיקסוע םידבועה רבח לע היצמרופניא ךרעמ לפטמ םהב םינותנה

 נג .ץוחבמ תבאשנ הנממ תצקמ יכ םא ,ירוטסיהו ימינפ איה וז היצמרופניא לש עירכמה

 םיעגרב תדדמנה תוריהמל תילרוג תובישח ןיא ,יסנניפה ךרעמב ומכ ,םידבועה ךרעמב

 :תועשבו

 הירקיעה הכאלמה .םירושק םירישכמו םיבשחמ ידי לע תועצובמ םידבועה ךרעמב תולועפה

 סיסרפה ףקיהו הרבחה לדוג .התניתנו היצמרופניא תריגא איה הז דויצ ידי לע תישענה

 .יאדכה דויצה ביט תא םיעבוק דבוע לכ לע םירגאנה

 .בשחמ הל שורד וא בוקינ-סיטרכ לש דויצב קפתסהל הלוכי הרבחה םא עבוק הז לוקיש

 ןיא יכ ינרובס םלוא ,היצמרופניא לש הריסמהו הריגאה תלועפ תא םילעיימ םיבשחמ

 .היצמרופניאה תוכיא תא שממ לש הדימב רפשל םתלכיב

 ןיב םיסתיה לע הנוממל ללכ ךרדב תרסמנ םידבועה לע היצמרופניאה תוכרעמל תוירחאה

 .הלהנהה תיארחא ,תכרעמה לש תונמיהמל םלוא .םידבועה ןיבו הלהנהה

 ימםי ר ופניאה

 :וה .ןוגראה תורוניצב תורוחסהו םימלגה תמירזב לפטמ תיטסיגולה היצמרופניאה ךרעמ

 יסנניפה ךרעמה - םימדוקה םיכרעמה ינשל המודב ,הצפההו רוצייה ,תונמזהה תא ףקשמ

 ימינפ יפואמ םימושירב הנושארו שארב יטסיגולה ךרעמה םג ,קסוע - םידבועה ךרעמו

 ,לולפית תרקבל םיכיישה םינינעה תא רקיעב ףקשמ אוה םהל דוגינב םלוא .ירוטסיהו

 ןונכת ,יאצמה לע חוקיפ ןוגכ תולועפ ףקשמ יטסיגולה ךרעמה .לוהינ תרקבל אלו
, 

 4 .הלבות ינינעו יותיע ,רוצייה תרקבו
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 תומוצע תולומכ תודבענו תורבענ ,תכל תקלחרמ תובישח יותיעל תעדונ ובש ,הז ךרעמב

 ירלשכמב שומישל רתויב בחרה הדשה *טסיגולה ךרעמב חתפנ הזמ האצותכ םינותנ לש

 דוביעל םישמשמה וב םירושקה םירישכמבו בשחמב רקיקב אוה רבודמה .םישדחה תרושקיתה

 .הרבעהו םינותנ

 םירצומ רציימה לעפמ .םידרפנ םייטסיגול םיכרעמ המכ תחא הרבחב ליעפהל תורשפא שי

 וז הדיממ םינהנה ,םייטסיגול םיכרעמ לש הרוש חתפל לוכי םינוש םינקתימב םינוש

 :הדרפהו תואמצע לש תרחא וא

 ךרעמה תלעפהל : פיארחאה תעיבק ןינעב תמכוחמו הקודב הטיש תמייק תיסופיט הרבחב

 ךרעמה תלעפהל יארחאה תעיבק ןינעב בצמה אוה ןיטולחל הנוש .םידבועה ךרעמו יסנניפה

 ,לועפיתה לע החגשהל ךייש יטסיגולה ךרעמהש הזב הצוענ ינושל תוביסה תחא .יטסיגולה

 .םידבועה ךרעמו יסנניפה ךרעמה םיכייש ו?לא ,תישארה הלהנהה לש םידיקפתה רושימל אלו

 ףקתשמ עוציבב רוגיפה) תישארה הלהנהה לש הגאדה רקיע אוה רוצייה תוסכמ עוציב

 תלעפהל יארחאה תעיבק ןינעב תוריהבה רסוחל הינש הביס .(תיסנניפה היצמרופניאב

 ךרעמה םואיתל תוירחאה תא םיליטמ ןיא תובורק םיתעלש הזב הצוענ יטסיגולה ךרעמה

 .דחא םיוסמ הקלחמ שאר לע יטסיגולה

 קוחר אוה וחותיפו םואת רסוחמ יטסיגולה ךרעמה לבוס תורבחה בורבש איה האצותה

 ולגתנש ירחא הליחתה םיילטוטה םיכרעמל רשקב הנוכתה :וזמ הרתי .תילמיטפואה הגרדמהמ

 ילטוט ךרעמ לש רואיתב תונדפקב ןילעמה .םייטסיגולה םיכרעמה לש רוטקסב םיישקה

 .יטסיגול ךרעמ לש הז קרו ךא טעמכ אוה ודיקפת יכ הלגי יסופימ

 == וכ םירמא םיכרעמ

 תונוכת המכ םהל שי - יטסיגולהו םידבועה לש ,יסנניפה - היצמרופניאה יכרעמ

 ןיא .הב םייוצמ םניא הלאה םיכרעמה תשולשש הרבח הנשי םא ןופס .תופתושמ תוינייפוא

 לש תומוצע תויומכ תורבוע םהיתורוניצב .וילע םיעיפשמ םניא הלא םיכרעמש קסעב דצ

 .םיירוטסיהו םיימינפ םינותנב אוה םלופיט רֶקיִעו ,םינותנ

 ו
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 ,תרחא וא וז הדימב ,גזמל רשפא םהמ המכ ?םירחא היצמרופניא יכרעמ ןינעב המ

 םידרפנ תויהל םילוכי םהמ םירחא .םדוק וראותש ,םיישארה םיכרעמה תשולש םע

 גוסה לע םינמנה הלא ןיבמ םיטעמ םיכרעמ הרצקב ראתא תואבה תורושב :ירמגל

 .הזה

 לע תורבח הברהב הנמנ קווישה לע היצמרופניאה ךרעמ .קווישה לע היצמרופניא

 .הרבחל הרבחמ דואמ הנתשמ הז ךרעמ לש ויפוא .רתויב םיבושחה היצמרופניאה יכרעמ

 לש יפוא-יווק ,תורחת תולועפ ןוגכ תויגוסב םינותנ לש עפש םיזכרמה םיכרעמ שי

 לועפיתה .תוריכמה ימושיר תא קר םיפקשמ םירחא םיכרעמ .םוסרפ יגשהו ,תוחוקל

 ךרדבו ,הרבחה לש קווישה רודמ תרגסמב ולוכ לכ ליגרכ עצובמ קווישה ךרעמ לש

 .םירחא םיכרעמ ןיבו וניב םואיתה ןינעב תויעב רצוי הז לועפית ןיא ללכ

 יאצממ ןינעב היצמרופניא יפוליחל םיכרעמ םימייק תובר תורבחב .חותיפו רקחמ

 םירקחמ לע היצמרופניא זכרלו ןוחבל םדיקפתש םיכרעמ תומייקמה תורבח שי .רקחמה

 .םייטנבלר

 םינותנב רקיעב םילפטמ ,םיישארכ םתוא יתנילצש ,םיכרעמה תשולש .יגטרטסא ןונכת

 םיקסוע ,הנורחאל םתוא יתראיתש ,םיינשמה םיכרעמה ינש ,ימינפ יפואמ םיירוטסיה

 םוחתב קסוע יגטרטסא ןונכתל ךרעמה .ינוציח יפואמ םיירוטיסה םינותנב רקיעב

 ןונכתב םיקסועה םיילמרופ םיכרעמ ומיקה תורבח הברה .דיתעה רושימב תוכלשהב :רחא

 םיכרעמ ליבשב החתופש היצמרופניאב שמתשמ "גטרטסא ןונכת לש ךרעמ .חווט-ךורא

 ויללש סיסב ןליבשב הווהמ איה .הנוש אוה וז היצמרופניאב ושומיש םלוא ,םירחא

 י'דוס יפוא אשונ יגטרטסאה ןונכתהמ רכינ קלח .ולש דיתעה-תוכלשה תא ןיעשמ אוה

 תינוגרא הניחבמ תדרפומה הדיחי ידיב וז הכאלמ דיקפהל תורבחה תוגהונ הז םעטמ

 ;ם*לרקנמ הקבש *רחאמ .תרעשה סמכרפה היצמרומפואה ,םאצדצג1מה "קשמ
, 

 לט תויומשרתהה ןה הבוסח היצמרופניא לש ךרע בר רוקמ ,םי
 אלהנימ לש תויומשרתה

 םינודעומב םינוידו ת סיעגממ ם. .תופסאו וחישמו ץוחבמ םישנא םע
 ./. ריכב םיאלהנימ
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 קסועה (הז הרקמב וז הרדגהל הקדצה שי םנמא םא) ךרעמ ףרטצמ הלא תורוקממ

 הפ לעבש היצמרופניאש איה תמאה :םיכמסמ לע תססבתמ הניאש היצמרופניאב

 !םיישדחה םייפסכה תוח"ודהמ רתוי תורבח רפסמל הבושח וז

 תעצומ ןוגרא תינכת

 אבוהש ,"כנאהו יקפואה גוויסה לע ססובמה ינגרוא הנבמ עיצהל ימצעל השרא

 :.1 "סמ םגדב תיטמארגאיד הרוצב םגדומ הנבמה .הז רמאמב

 :הלא םה הנבמה לש דוסיה יוק

1 

3 

.4 

.5 

 וילע גוסל םאתהב תנגרואמ (ןושאקה בלשה) םיכרעמה תועצקמתה תייצקנופ

 .ךרעמה הנמנ

 לע תלטומ איהו ,רוזיבה ךרד לע הניה םיכרעמה תועצקמתהל תוירחאה תאישנ

 .םינותנב תושמתשמ םהלש תוקלחמה רשא ,םילהנמה

 תאשל הל תרשפאמה הגרדמל דע תינזכר איה םינותנה דוביע לש תויצקנופה

 לש ףתושמ רגאמ םהל רשא םיכרעמה לכב םינותנה דוביע .עוציבל תוירחאב

 :.םירחא םינותנו םירפסמ ,תודובפע

 חתוקיפ ללכ ךרדב גוהנ םינותנה רגאמב םישמתשמ םניאש היצמרופניא יכרעמב

 .(1 םגד לש ןימי דצ תא האר) םהב תעצובמה םינותנה דוביע תלועפ לע יאמצע

 .הז רמאמב ואבוה רבכש םימעטמ ,זוכירה ךרד לע עצובמ (ישילש בלש) תונכיתה

 לוהינב םייוניש

 ,הזב עצומה הנבמל הלש הנבמה תא ברקל םתרטמש ,םייוניש תיסופיט הרבחב ועצובי רשאכ

 טבמב ונמצעל ראתל םייושע ונאש יפכ ,הלודג הכ הניא םייונישה תעפשה יכ ררבתי

 תאו יסנניפה ךרעמה תא ומיקה תורבחה בורש הזב הצוענ ךכל תוביסה תחא ,ןושאר

 בצמ םייק הבש הרבחב.הזב עצומל דואמ המודה ,סופדל םאתהב ןהלש םידבועה ךרעמ

 :םייסיסב םייוניש העברא קר םישורד הזכ
,2 



+1 

.3 

.4 
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 הדיקפתמש (רוצייה ףגא לש להנמה ןגס דומעי השארבש יאדול בורק) הדיחי םיקהל שי

 דיקפתה תא יטסיגולה ךרעמב עצבת וז הדיחי .יטסיגולה ךרעמה תא ליעפהלו חתפל

 .רקבמה לש רודמה ידי לע יסנניפה ךרעמב עצבתמה

 ידכ ועצבל וכרטצי תורבחה בור רשא רתויב לודגה יונישה אוה תאזכ הדיחי תמקה

 בוש שיגדהל שי .הזב עצומה הנבמל ןהלש היצמרופניאה יכרעמ לש הנבימה תא םאחל

 לוצינל רשקב תויעבה בור וררועתנ וב רשא הז היה םייטסיגולה םיכרעמה רוטקס יכ

 תינוגראה תרגסמה םקות אל דוע לכ םלועל ורתפיי אל הלא תויעב .םיבשחמה לש ליעיה

 .ןהילע רבגתהל הדעונש ,הליעיה

 .רקבמה לש המישמה ןיבו םינותנה דוביע לש המישמה ןיב תינוגרא הציחמ םיקהל שי

 וז הלועפלש אוה בושחה .רקבמה לש ותורממ םינותנה דוביע תא ררחשל ךרוצ ןיא

 םישמתשמה היצמרופניאה יכרעמ לכל ויתוריש שיגמה .דרפנ יתורש רודמ לש דמעמ ןתניי
8 

 .םינותנה רגאמב

 .םינותנה דוביע תמישמ ןיבו םיכרעמה תועצקמתה תמישמ ןיב תינוגרא הציחמ םיקהל שי

 םפרצל יוארה ןמ םינותנה דוביע רודמב םיקסעומה ילועפתה רקחמה תדיחי ישנא :לשמל

 .יטסיגולה ךרעמה לש תועצקמתהה תביטחל

 .םינותנ רגאמ קיזחהלו חתפל הדיקפמש םינותנ דוביעל תיזכרמ הדיחי םיקהל הלהנהה לע

 ם ו כ י ס

 לש המישמה תאו םינותנה דוביע לש תומישמה תא וידיחי בברעל תובר תורבח תוגהונ םויכ

 תוקיפל ךרעמ אוה הז בצמ לש םינמיסה דחא .תיטסיגול היצמרופניא םיקפסמה םיכרעמ בוציע

 ,ינחוטב .לעפמה רקבמל ,לשמל ,הפופכה םינותנה דוביעל הדיחי ידי לע חתופש יאצמה לע

 .בשחמה לש ליעיה ולוצינל תועגונה תורומחה תויעבה תא דילוהש אוה הז בצמ יכ

 ,היצמרופניא ךרעמ לש םינושה םיבלשה תמקה לע םינוממה םיחמומה ןיב םואיתב ךרוצ שי

 .םינוש םיסופיטמ היצמרופניא יכרעמב םינוש םיבלש לש חותיפל םייארחאה םיחמומ ןיבו

 יכרעמ לכב תלפטמה ,תחא הדיחי לע תוסמענ הבש הגרדמ ידכ דע םואיתב זירפהל רוסא

 .דחא רושימל םיכייש םניאש תוירחא יגוסו דחא ןינע ןניאש תולועפ ,היצמרופניאה
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 לש םינותנה דוביע תלועפ תא תעדה לע תלבקתמ החלצהב גזמל היושע םינותנה דוביע לש המישמה

 םואת יאנתב קר גשות וז החלצה םלוא .דחא *ללכ םינותנ רגאמב םישמתשמה םינוש םיכרעמ

 םג םלוא .םיכרעמה תועצקמתה תומישמ לש דיתעה תוינכת תעיבקל םייארחאה םיחמומה םע ינדפק

 .תונוש תולועפ לש םיגוס ינש בוליש ידכ דע זירפהל ןיא הז הרקמב

 השיג יכ איה תמאה .םיכרעמה חותיפ יבגל "תווצה" תשיג תא תלסופ הניא תעצומה ןוגראה תינכת

 תמקהל רשקב הלודג הלועפ עצבל תדמוע הרבח רשאכ דחוימבו ,ןינעו ןינע לעב הכרבל איה וז

 ודימעהל רוסא םיכרעמ לש תועצקמתה חתפמה תווצש איה הז ןינעב הבושחה הדוקנה .םישדח םיכרעמ

 .לועפיתה ילהנמ לש תורמה תחת

 לועפל םהילע םלוא .םדא חוכל םיחמומ לש ףותשה תא לוספל םג האב הניא תעצומה ןוגראה תינכת

 ןובשחו ןיד רוסמל םהילע םיכרעמ תועצקמתה לש טקייורפב ןירשימב םידבוע םה רשאכו ,םיצעויכ

 .התורישל דומעי ךרעמה רשא תילועפיתה הקלחמה לש להנמל

 ."ילטוט ךרעמ" ללכו ללכ םינותנה רגאמ היהי אל םייונישה תגהנה ירחא הווהתיש שדחה בצמב

 הזוכיר .רגאמה םע םירושקה םיכרעמל תפתושמה היצמרופניאה םינותנה רגאמב זכורת הז בצמב

 הנושארו שארב היהי היצמרופניאה לש היפוא .תיטסילרטנצ היהת הילע הרימשהו לוזב עצובי

 רגאמב םיזכורמה הלאמ הברהב םילודגה היצמרופניא תורצואל הקוקז הלהנהה .ימינפו ירוטסיה

 רתוי קקזנ אוה ןכ ,רתוי םיהובג הלהנה-יגרדל ךייש להנמש לככש איה תמאה .תיללכה

 תפסאנ הניא - סאדול בורק - רשא ,תוכלשה לש תנוכתמב היצמרופניאלו תינוציח היצמרופניאל

 .םינותנה רגאמב

 תרתומ םהילא השיגהש םילוענ תונוראב םינותנ רתוי רשפאש המכ זכרל ןועגש םייקש םשור שי

 הכ איה היצמרופניאה תרימש םא וא ,רתוי הלוז איה םא ,תעדה לע תלבקתמ וז ךרד .םיטעמל

 וניא היצמרופניאהמ רכינ קלח יכ יל המדנ םלוא .תפסונה האצוהה תא הקידצמ איהש דע תינויח

 ךירצ לוהינה יכ ינרובס .שרדייש עגרב ותאצמה תא חיטבהל שיש הזכ וניא ףאו ,תובישה בר

 שכריי םאו .םיטעמל תרתומ וילא השיגהש ,לוענ הנסחא-דויצב ןסורמ-יתלבה שומישה תא םולבל

 תלעותה םע דחא הנקב הלעת תפסונה האצוהה יכ תעדל החכונ הלהנההש ירחא קר ירה הזכ דויצ

 :תפסונה
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 תומדקתהה ייוכיס

 דימעהל ךרוצה ךא ,תומלשה לילכ אוה וקוזימש ,םינותנה דוביעל גזוממ ךרעמל הכזנ אל םלועל

 ךרעמ תמקה תוחדל רוסאש איה הנקסמה .ינויח ךרוצ אוה הקיפסמ היצמרופניאה לוהינה תושרל

 ךרעמה תמקהל תינכתה םע דחא הנקב ךרוצה יד הלוע וניאש וז הביסמ קרו ךא היצמרופניא

 .גזוממה

 זכורת הרבח לש הלהנהל השורדה היצמרופניאה לכ :םולחה םשגתהל יושע אובל דיתעל םימיה דחאב

 הלהנהל השורדה היצמרופניא לכ ;ףרה ילב ןכדועת וז היצמרופניא ;םילוענ תונוראב ,דחא םוקמב

 םיחמומ לש הדיחי ידיב אצמיי היצמרופניאה יכרעמ לכ לע חוקיפה ;שרדתש עגרב ,דימ הל אצמוח

 .םילועמ

 ,המשגה-רב וניא אוה םויכ .םשגתי הז םולחש הוקת ןיא םויכ יכ ינרובס םלוא .םולחה ןאכ דע

 .תומצעו רוע ושיבלהל ידכ םישורדה הדובעה תוטיש תאו דויצה תא םירסח ונא יכ .יוצר וניא ףאו

 םירסח ,ונימיב ,תיסופיט הרבחב ירה הלאכ םיילטוט םיכרעמ םיקהל ןתינ וליפא :וזמ הלודג

 תושקתמ תורבחה בורש איה תמאה .םחתפל ידכ השורדה המרל יהשלכ הדימב תברקתמ םתלוכיש םידבועה

 האבוהש תינוגראה תינכתב םיכורכה הלאמ הברהב םילקה םידיקפת עצבל םילגוסמה ,םידבוע גישהל

 .הז רמאמב

 היזהה תבוטל םבירקהלו בשחמב ישעמ שומישמ םיעבונה םיישממה תונורתיה לע םויה רתוול ונל רוסא

 ,יטסילאיר ןפואב סידבועה תא ןגראנ םא קר תוכזל לכונ הלא תונורתיב ."םיילטוט םיכרעמ" הירקה

 -ונל םינבומה םיכרצה תא קפסנו ,ןיעבש םיבאשמב שמהשנ





 .א

 .ג

 .ד

 יטמוטוא םינותנ דובעל רבעמה
 רכש הש דר הרד ההר = הרש הרש הירש

 סמואב 'ג תומישי רקח

 לדריג .ב.ג - לות ןועש תרוצ - בשחמה תעפשה

 .ינוגרא הנבמל

 בהל ,מ ןוגראה ןיבל בשחמה ןיב טקילפנוקה

 יטירג ,ט.ג תוקסיע תולועפב ינורטקלאה בשחמה לוצינ

 -1--7 ה

 רו הוופ הופ ₪ ווי 0





 סמואב .ג  :תאמ

 תוכרעמ רקחל תויחנה רפסמ

 םינותנ דוביע לש תומישי ירקחב םירושקה תוכרעמ ירקח עוציבב ןויסנ תולעב תורבח

 :ןמקלד תועצהה תא תולעמ ,ינורטקלא

 לש הייוביג תא םילבקמה ,םימיאתמ םייעוצקמ םישנא לש םעויסב ,ידוסי רקח ךורע -

 .הבוט הדובע עצבל םתלוכיב שי רשאו ,הלהנהה

 .םיסרפב ןודת םרטב ללכה לע בושח ,הלוכ היעבה לכ "ינפ לע" בלה תמושת תא זכר -

 חתרכהה תדימ לע רתי קימעת לא ךא ,תעצומה תכרעמה תושירדל הבר בל תמושת שדקה -

 .םימייקה םילהנבו תוכרעמב

 .וב שמתשתש דויצה לע ךבל ןתת םרטב תוכרעמ ןוכית םלשה -

 .ןימזתש דויצה רבדב הטלחהל עיגת םרטב טרופמ ןונכיתל הנפת לא -

 ,תטרופמ תוכרעמ תדובעב ליחתהל הנכומה ,תנמואמ תיעצבמ הצובק ךל היהתש גאד -

 .ןימזהל שקבמ התא ותוא דויצה תרצות תא םגדה ,ןיינעב הטלחה ידיל עיגת רשאכ

 תוכרעמ ירקח ןונכת

 שי .תמצמטצמו תויאדבה תכלוה הב ,תומייק םינותנ דוביע תוכרעמ ירקחב הדוקנ שי

 יולת וז הדוקנ לש המוקמ .ינורטקלא דויצב שומיש לע טילחהל ךאובב בטיה תאז לוקשל

 לש םתניחב יכרדו תומייקה תוכרעמה תוליעי ,הרבחה לדוג :ןוגכ ,םיבר םימרוגב

 :בשחמה ימושיי

 :רבכמ תומייקה םינותנה דוביע תוכרעמ רקחל תושיג יתש ןנשי

 .תיחטש ,תיללכ הכרעה עצבל 1

 .היצמוטואה תגהנהב ןובשחב תואבה תוכרעמה ןתוא לכ לש םיט:ופט םירקח ךורעל .2



 תומייק תוכרעמ לש תויללכ תוכרעה

 תארקל ,תומייק תוכרעמ לש דבלב םייחטש םירקח תוכרועה תורבחה ןה תוטעמ ,תיסחי

 :תואבה תוביסב וז הלועפ ךרד ןה תוצרתמ ללכ ךרדב .בשחמ תנמזה

1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

 הרבחהש ,"םחפנ"ו םינותנה גוס ללגב ,תישעמ איה בשחמ לש ותבצה יכ אוה רורב

 .היתולועפ ךרוצל םדבעל תקקזנ

 ירה ,ףטוש ןפואב םילהנבו תוכרעמב תנייעמה הקלחמ הנשי הרבחבש ןוויכ

 :םיקייודמו םינכדועמ םה תוטישה יבגל םינותנהש

 רתוי בר םדא-חוכ לזוג היהו בר ןמז ךשמנ היה תומייק תוכרעמ לש טרופמ רקח

 .הרבחה תושרל דמועה הזמ

 ,תויועט תעינמב עייסמ היה תומייק תוכרעמ לש ךוראו טרופמ רקחש אוה ןוכנ

 הלדגו תכלוהה הרבחב .בשחמה לש תישעמה הלעפהה תלחתה תא בכעמ םג היה ךא

 .בשחמל הבסהה לע השקמ בוכיע לכ ,תוכבתסמו תוכלוה היתולועפו

 ירה ,ףרה אלל תונתשמ ,תועידיו םילהנ ,תוכרעמ יבגל הרבחה תושירדש ןוויכ

 לחוה םרטב דוע ןשוימ היהי ,בשחמה תבצה תארקל ךרעייש טרופמ תוכרעמ רקח לכש

 .וב שומישה

 תוכרעמ לע הברה עיפשי אל רבעמהו ,ינוניב וא ןטק בשהמב אוה רבודמהש ןוויכ

 .רתוימ אוה טרופמ תוכרעמ רקחש ירה ,דוסיה

 תיחטש הכרעה רחאל םיבשחמ תבצה לע וטילחה ךשאכ תויעבב ולקתנש תורבח ןנשי ,םלוא

 :ןהילע ורסמ וללהש תויעב רפסמ ןלהל .םימייקה םילהנהו תוכרעמה לש דבלב
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 הניאש לוביק תלוכי לשב םא ,הדובעה יכרצל םיאתמ וניא רחבנש דויצהש חכוה

 תועידיל הלקה השיגה ןובשחב החקלנ אל זופחה תוכרעמה רקחבש םושמ םאו תקפסמ

 .םיטרסה ינפ לע וא ומצע בשחמב תורומשה

 ןוכנ-לא הכירעה אל וזש םושמ ,הרבחה לש הדידל ,ידמ רקיו לודג היה רחבנש דויצה

 .םינותנ דוביעב היכרצ תא

 ' ,ךכל הבייחתה רבכש רחאל ,הרבחה םלוא ,רתויב םיבוטה ןמ ויה אל ורהבנש םימושייה

 הרקי איה תומדוקה תוכרעמל הרזחהש םושמ הלא בשחמ ימוסייב ךיסמהל תבייח החיה
, 0 

 %:דאמ
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 רחאל ,םייתנש-הנש ףא םיתעל ובכעתה בשחמה דויצ לש חוור-יאשונ םישומיש .4

 דוביעל ומיאתה אלו םיפפור ויה םיידוסיה םילהנהו תוכרעמה יכ ררבתנש

 רחאל לצונ אל שכרנ וא רכשנש דויצה ,דועו תאז .ינורטקלאה םינותנה

 דויצל רבכמ הז ויה םימאתומ הילהנו הרבחה תוכרעמ וליאו ,הקידבה תוצרה

 .ינורטקלא אל

 םיטרופמ ם"רקח דגנו דעב

 ללכ ךרדב םה ,םימייק םילהנו תוכרעמב םיטרופמ םירקח לש תוערגמהו תונורתיה

 םירקחל דוסי תושיג שולש ןנשי .תויללכה תוכרעהה יבגל ונייוצש הלא לש םכופיה

 :םיטרופמ

 ."ינורטקלא לופיט"ל רתויב תומיאתמכ תוארנה םינותנ דוביע תומישמ חתנל 1

 .הרבחה לש דחא קלח לש םינותנה דוביע תוכרעמ לכ תא ןוחבל .2

 .הרבחה לש םינותנה דוביע יעצבמ לכ תא ןוחבל 3

 םיחיטבמ םימושיי לש רקח

 תוקידצמכ תוארנה םינותנה דוביע תומלשמב םירקח ךורעל ,איה רתויב הצופנה השיגה

 .ינורטקלא דויצל רבעמה ,ללכ ךרדב ,שחומ ךכ .ותריכש וא ינורטקלא דויצ תשיכר רתויב

 םוקמב חווט-תוכורא תורטמל םיליבומ ,יתרבח-לכ ףקיהב ,הלא ןיעמ םירקחמ ,םלוא

 .תוידיימ תורטמל

 תורחבנ תולועפ לש םיטרופמ םירקח תכירע תוכזב ,ןלהלש תוביסה םג ונייוצ ראשה ןיב

 םדא-חוכ ךסהנ ,ורחבנש םינותנה דוביע ילהנ לש רתוי ידוסי חותינ רשפאתמ ךכ :דבלב

 .רתויב רשכומה .היהי תוכרעמהו םילהנה לע דקפומה הז וליאו

 ןא םינותנ דוביע לש תחא המישמב םירקח תוכרועה תורבחה יכ ,םינימאמה שי ,ךדיאמ

 דויצ לש ירקיעה וכרע יכ םינימאמ םה .תוגוש אלא ןניא ,דבלב ןהמ טעומ רפסמב

 לוהינ םע םינותנה דוביע לש ובוליש תא רשפאמ אוהש ךכב ןומט ינרדומ ינורטקלא

 תויורשפאל דבלב טעומ לוקיש םילבגומ תוכרעמ ירקחב שדקוי ללכ ךרדב .תונובשחה

 םימעפל םיקידצמה ,םידממה יבר םינותנ דוביע תומישמ לש םכוביסו םפקיה ,םלוא .ולא

 תונוכסח ךכמ ועבניש ילבמ ףא ,ינורטקלא דויצב ילנויצנבנוקה דויצה תפלחה תא

 :.םיפסונ
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 תניחבב םה תורחבנ םינותנ דוביע תומישמ לרקתש ,תוריהזמ ןויסנה תולעב תורבחה

 םינותנה דוביע תוכרעמ תא בלשל איה הרבחה לש חווטה-תכורא התמגמש העש ,תערגמ

 םימושיי יבגל קר ינורטקלא םינותנ דוביעב וליחתהש תורבח ןתוא .הלש תונושה

 תולקתנ ,םלוכ םימושייה לכ תא שבגלו בלשל םויכ ןאובבש ירה ,םיטעומ םייפיצפס

 :ןלהלדכ תויעבב ןה

 תויעבב רבכ םיקסעומ ,םינותנה דוביע בוליש ץוציבב םינמוימה םידבועה

 .תללוכה תינכתה תכירעל םדי תתל דוע םייונפ םניאו ףקיה-תולבגומ

 ,םינותנה דוביע בולישל םיאתמ ונניא ,הרבחב ןקתוה רבכש ינורסקלאה דויצה גוס

 תוינכתב ךישמהל הלוכי הרבחה ןיאש דע ךכ לכ םירקי םניה םישורדה םייונישהו

 .בולישה

 חתתפמה ידבועו שלחנ וא ףלח ינורטקלא דוביעל רבעמה לש יגולוכיספה ןורתיה

 תוכרעמ לש םיללוכה םשוביגו םבוליש תא עצבל ידכ השורדה תובהלתהה תא ודביא

 .םינותנה דוביע

 תינכת הדביע םרט הרבחהש םושמ ,בולישה תדובעב םיצבושמה םידבועל הנווכה הרסח

 .םינותנה דוביע לש וסשוביגו ובולישל תללוכה

 דחא קלחב רקח

 דוביע יכרוצ לכב זכרתהל שיש ,תרמוא ,תומייק תוכרעמ לש טרופמ רקחל הינש השיג

 .םייוסמ לעפמ וליפא וא רודמ ,ישארה דרשמה :ןוגכ ,הרבחב תחא הדיחי לש םינותנה

 :םהש ,םירהצומ תונורתי שי הזכ רקחל

 רתיב ןכמ רחאל עצובי ,הרבחה תדיחי התואב תומישרה לוהינ לש ושוביגו ובוליש

 .תולק
% 

 ןכתיי תאז םעו ,הרבחה תוָכרעמ לכ רקחמ רתוי טעומ ןמז לזוג הזכ טרופמ רקח

 .הלוכ הרבחה לכ לש ינורטקלא םינותנ דוביעל תויורשפאה תכרעהל םיסב שמשיש

 שרדנו ,ןמצע ינפב תומלש הרבחבש תחא הדיחי לש תוכרעמה תווהמ ,תובורק םיִתַעל

 שיש תוקלחמה ישאר רפסמ היהי ,ןכל .תורחא תודיחי םע רתויב טעומ םואית ךא

 .רתויב ןטק - תעצומה בשחמה תינכת יבגל םַעְנְבשְל



 ,רתויב םייאדכה ינורטקלאה דוביעה ימושייש ןכתיי ,לשמל .תוערגמ םג ןנשי ךכב ,םלוא

 קלחב רקחהש םג ןכתיי .טרופמה רקחל ורחבנ היתוכרעמש וזמ תרחא הקלחמב אקווד ואצמיי

 ,הרבחב תורחאה תוקלחמה לכב תוכרעמ בולישל םייוכיסה תא ןכסל לולע הרבחה לש דחא

 ,ףוסבלו .תודיחי ןתוא לש תושירד לע תונעל אלש הלולע ,לעפתשכל ,השדחה תכרעמהש םושמ

 תוסנלמ תורחא תודיחי אינהל לוכי ,םיאתמ-אל םושיימ האצותכ ,תחא הדיחיב עצבמה ןולשכ

 .בשחמב שמתשהלו

 םיפיקמ תוכרעמ ירקח

 תבצה רבדב תורשקתמ ןהש ינפל ,ףיקמ תוכרעמ רקח ןמצע לע תולטונה תורבחה ןה תוטעמ

 רקח .ישעמ היה ךא וליא יוצר וניה הז גוסמ רקחש םינימאמה םה םיבר יכ םא ,בשחמ

 םינותנ דוביע תולועפ ףשוחו תומישרה לוהינבו םינותנה דוביעב תויוליפכ הלגמ ףיקמ

 םינותנה לש תוירשפאה שומישה תורוצ לכ יבגל הבשחמה תא הרגמ אוה .ךרוצ ןהב ןיאש

 שדחמ קודבל הלהנהל עייסמ ףיקמ תוכרעמ רקח .הרבחה יככותב םידבועמה וא םימשרנה

 .התושרל ןכל םדוק דמע אלש עדימב שומיסה תורשפא לע דומעלו עדימב הלש ךרוצה תא

 לש התכירע תא םדקמו ןוכנה ינורטקלאה דויצה תריחבל םייוכיסה תא לידגמ ףא אוה
. 

 .ךורא חווטל ינורטקלאה םינותנה דוביע לש תרדוסמ תינכת

 ןמז תשרודו הדבכ איה המישמהש םושמ ,ףיקמ וניא תוכרעמ רקח ,תובר תורבחב ,םלוא

 םרטב דוע ןשייתמ היה לבקתמ היהש עדימה ,ךכ לע ףסונ .הבורמ םדא-חוכו ידמ בר

 תוצלמהל עיגהל תורשפאה לע השקמ התיה המישמה לש "התויקנע" ,דועו .רקחה םייתסי

 גוסמ םירקח וכרעש תוטעמ תורבח ןתוא ,ןכ-יפ-לע-ףא .בשחמב שומישל רשאב תויפיצפס

 הבוטה תירשפאה תוליצנל ועיג ךכו ,ןלומג לע ךורא ןובשחב ואוביש תונימאמ ,הז

 .ינורטקלאה בשחמה לש רתויב



 ינורטקלא םינותנ דוביעל תוכרעמ חותיפ

 דוביעל תוכרעמ חותיפב תכל קיחרהל תורבחה תוכירצ הב הדימל רשאב תונוש תועד שי

 תומייוסמ תורבח .שמתשהל שי דויצ הזיאב טלחויש םרטב ,תינורטקלא הרוצב םינותנ

 :ןמקלדכ ועיצה
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 תומיאתמ םא תולגל ידכ תקפסמ הדימב ףיקמ היהיש ךירצ תושדחה תוכרעמה רקח

 .ינורטקלא בשחמב הליעי הבסהל ןה

 דויצה םגד תריחבב רוזעל ידכ וב היהיש תקפסמ הדימב טרופמ תויהל רקחה לע

 .רתויב םיאתמה

 תכרעמה המע איבתש תונורתיל רשאב תוכרעה קפסל ידכ ויד ףיקמ תויהל רקחה לע

 .תויולעה תדרוהל תיזחתה הז ללכבו ,השדחה

 .תישארה הלהנהה תאמ שרדנה עדימה לכ תא ףיקהל רקחה לע

 טרופמ-יתלב תוכרעמ ןונכתל תוביס

 ,יסחי ןפואב רצק תויהל ךירצ דויצה תריחב תארקל תושדח תוכרעמ רקחש םינעוסה שי

 התוא תוקזחמ וז הפקשה וצמיאש תורבחה .םייעצבמה םיטרפה תא לולכיש ול רוסא ןכו

 :םיטרופמה םירקחהמ תועבונה תוערגמה תא ונייצב
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 דויצה םגד עבקנ אלש דוע לכ ,הנוכמל תודדוקמה תוארוהו תולועפה ףצר חותיפ

 .ןמז זובזב תניחבב םניה - שומישל םנכויש

 ,ידמ בר ןמז לוזגי דויצ לש םינוש םימגדל ןתבסהל תושדח תוכרעמ לש ןחותיפ

 .תוכרעמה לש האוושהה ירקחב וקסעיש תעב םירקוחה תצובק תא לבלבל לולעו

 טעמכ וב ןיא ,תוירשפאה תושדחה תוכרעמה לש טרופמ רקח ידי-לַע לבקתיש עדימה
0 

 תישארה הלהנהה ,בשחמב שומישה דגנ וא דעב טילחהל האובב הלהנהה רובעב ךרע

 תניחבמ ,התורשפאב היהי אל ףאש ןכתייו ,םיינכטה םיטרפה תא ןיבהל אלש הלול
 0 ה ל

 .השטאוטמ הרואב רלומש םהילע ררבעל המושרל יוגועה ןמזה
0 



 םיטרופמ תושדח תוכרעמ ירקח לש תונורתי

 ןיווכהל תלגוסמ רקחה תצובק ןיאש תונעוטה תורחא ןנשי ,וז הפקשהב תוקיזחמה תורבחל דוגינב

 תכרעמה יטרפב הדימה לע רתי ךבתסתש ילבמ ,בשחמב שומישה יבגל הלהנהה תא הנמיהמ הנווכה

 וקדבנ ןכ םא אלא ,דויצה םגד יבגל הנמיהמ הצלמה תתל תורשפא ןיא ,לשמל .תעצומה השדחה

 יא ,ךכ לע ףסונ .תועצומה תושדחה תוכרעמב תוליעלב לפטל ןתלוכי העבקנו ,תונוש תונוכמ

 - ,העקשהה תולע וא ,םדא חוכב תושירדה תא ,דוביעה ןמז תא תוקיודמ תוכרעה ךירעהל רשפא

 דציכ ןכ לע רתי .ינורטקלא ןפואב םינותנה דוביע יבגל ידמל תטרופמ תינכת היהתש ילבמ

 תכרעמה תמועל השדחה תכרעמה לש תיתאוושה הכרעה היהתש ילבמ בשחמ שורד ןכאש אדוול ןתינ

 ץילמהל לכוי םהיפ-לע םינותנה תא ןרציה ידיב ןתית תטרופמה תינכתה .דועו תאז ?תמייקה

 .םינותנה דוביעל םייוצרה םילהונה לעו םגדה לע

 תוכרעמ רקחב םיפתתשמה לש םדיקפת

 תומייקה תוכרעמה תריקסל תוירחאה תא םהלש םייקה תוכרעמה לגס לע תוליטמ תורבחה תיברמ

 םיחמומו תוקלחמה יגיצנ ויהי ללכ ךרדב .םיטרופמ םישדח םילהונו תוכרעמ לש ןחותיפו

 תדובע תאו טרופמה רקחמה תא הלא ושעי ,םיתיעל .תוכרעמה לגסל םיצעוי תניחבב ץוחבמ

 הרבחה לש תונובשחה האור ,לשמל .םהלש תוחמתהה ?מוחתב םיאצמנ הלא םירבד רשאכ חותיפה

 .השדחה תכרעמב תרוקיבה יכרד תא חתפי

 םילהונלו תוכרעמל תוקלחמה לש ןדיקפת

 ינורטקלא םינותנה דוביעל תושורדה תושדחה תוכרעמה חותיפו תומייקה תוכרעמה תקידב

 לופיטל רתויב תרשכומה איה וזש םושמ םילהונהו תוכרעמה תצובק לע ללכ ךרדב םילטומ

 :ולא תודובעב

 לגסה לע תוירחאה תא בורה לע תוליטמ ,ןהלש תוכרעמה תדובע תא לצפל תוגהונה תורבחה

 םיננוכתמש הרקמב ,םלוא .יזכרמה דרשמה לש תוקלחמל תסחייתמ תכרעמה רשאכ תאזו ,יזכרמה

 לש םינותנ דבעי זכרמב בצויש בשחמה רשאכ וא ,םייוסמ רודמ לש הטמב בשחמה תא ביצהל

 .רבדב תועגונה תודיחיב וא זכרמב תוכרעמה רקח השעיי יזא ,תולצופמ תודיחי

 תיזכרמ תוכרעמ תקלחמ

 רוקחל ןהלש יזכרמה תוכרעמה לגס לע תוליטמ ןהש ךכל תואבה תוביסה תא תוטרפמ תורבחה

 :ינורטקלאה םינותנה דוביעל תושורדה תושדחה תוכרעמה תא חתפלו תומייקה תוכרעמב

 לש תורחאה תודיחיב עגונ וניאו דבלב הטמה לש עצבמ אוה ,דעוימה בשחמה טקייורפ .1

 .הרבחה

./ 
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 ,יזכרמה תוכרעמה לגס ידיב עצובי ישאר םילהונו תוכרעמ טקייורפ לכש אוה גהונה .2

 .תוכרעמ יניינעב הרבחה לש רתויב םיבוטה תונורשכה תא זכרמה

 תולקב תוהזל רשפא היהיש ידכ ,ףיקמה תויאדכה רקח תא ךורעל יזכרמה לגסה לע 3

 .רתויב םייוצרה בשהמה ימושיי תא

 ןתינו ,תוימוקמה תודיחיבו זכרמה תודיחיב םיהז ויהי ,בשחמה לש חוכב-םימושייה .4

 .הרבחה לש תורחאה תודיחיה תא םג "תוסכ"ל ידכ ,הנמקותש רהאל ןביחרהל היהי

 היתומישמו היעצבמ יבגל תקפסמ העידי ןיא ימוקמה םילהונהו תוכרעמה לגסל .5

 .הרבחה לש םיללוכה

 - תוינידמה תא םיעבוקה םילהנמה לא יזכרמה םילהונהו תוכרעמה לגס לס ותבריק 6.

 .הדובעה לע הלקמ

 תוימוקמ תוכרעמ תוקלחמ
 ברו ךלוה ןדיקפת ,ןויסנ תולעב תורבחבש הלא דחוימב ,תוימוקמה תוכרעמה תוקלחמ

 תויאדכ ירקח לע ןדי תוכמוס הלא תורבח ,ינורטקלא םינותנ דוביעל תוכרעמ ירקחב

 וליפא .ץעוי תרותב לעופ יזכרמה לגסה וליאו ,ימוקמה גרדה לש תוכרעמ ןונכתו

 תוקלחמ ,םיתיעל ,תויאשר ,םינותנה דוביע לש זוכיר תוביתכמ הרבחה תומישמשכ

 לשב ,ןמצע ןהלש םינותנה דוביע תוכרעמ לש תויאדכה תא רוקחל תוימוקמה תוכרעמה

 .ןהל הנקמ הזכ רקח רשא ןויסנה תפסות

 םירחאה הרבחה ידבוע לש םדיקפת

 אוה ,םילהונהו תוכרעמה לגס דיל םידבועה ,םירחאה הרבחה ידבוע לש ירקיעה םדיקפתח

 -תיאר ,לשמל ומכ ,םתוחמתה יחטש וא םהיתוקלחמ לש םיעצבמה תודוא עדימ קפסל

 יטריפ וקפסי ,השדחה תכרעמה תבצהמ תורישי הנעפשותש תוקלחמה ידבוע .תונובשח

 .תוח"ודהו תומושרה ,תוקסעה לש "ןחפנ"ו ,תיחכונה תכרעמה לש התמר :ןוגכ פדימ

 תוכרעמב םיעצומה םייונישה לש םתוישעמ יבגל םיטפושו םיצעויכ םישמשמ םג םה

 :םילהונבו
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 תוכרעמה רקח ידדצב וזכרתי בשחמה תולועפ ידי-לע ןיפיקעב תועפשומה תוקלחמה ידבוע

 םע דובעי תונובשחה תקלחמ גיצנ ,לשמל .םתוחמתה יחטשל וא םהיתוקלחמל םיסחייתמה

 תכרעמב ומייקתי הרבחב םילבוקמה תונובשחה תלהנהה ינקתש אדוול ידכ ,רחא תווצ שיא

 .השדחה

 ,תימינפה הרקבה תלעפהל ןוצר-עיבשמ יעצמא תעיבקב זכרתי תונובשחה-תייאר תקלחממ רבח

 תא תונובשחה תייארו תונובשחה תלהנה) הלאה תוקלחמה ישנא ועצבי ,םימייוסמ םירקמב

 ויהיש םיפידעמה שי ,תורחא תורבחב םלוא .תוקלח הדובעכ תוכרעמה-רקחב םהיתולטמ

 .השדחה תכרעמה תא האלמה םתנבה תא חלטבהל ידכ רקחה תווצב םיאלמ םירבחל הלא

 וחבמ תונובשח יאור לש םדיקפת

 ,ללכ ךרדב ,אוה םינותנה דוביע תוכרעמ ירקחל עגונב ץוחבמ תונובשח-יאור לש םדיקפת

 .תונובשחה-לוהינ יגהונל תומאות ןהש אדוול ידכ ,תועצומה תושדחה תוכרעמה תא רוקסל

 תונובשח-יאור וצרי םימייוסמ םירקמב .םיניקח הרקב יביתנ תעיבקב עייסל אוה ינש דיקפת

 - תושדחה תוכרעמה לש תויתנשה תורקבה תכירע תעב שמשיש ,הנוכמל םהלשמ תונכית עובקל

 .הזכש ןונכיתל תודוסיה תעיבקב עייסמ תויאדכה ירקחב םפותישו

 ידי לע ינורטקלאה בשחמה לש תולועפה תרקבב תוכורכה תויעבה יכ וליגש תורבח שי

 הכרעמה תוחתפתה ירחא בקע תונובשח-האור ותוא םא תמצמטצמ ,ץוחבמ תונובשח-האור

 לש םקויד לע ודי ךומסי תונובשחה האורש איה ךכל תחא הביס .םיבלשה לכב תונכתהו

 ,בשחמה לש תורוקמ יבגל וקופיס לע אב אוה לא ,בשחמה ךותמ םיטלפנה םיכמסמהו תומושרה

 .םיבושיחה םתוא תכירעל תוטישהו

 םיצעוי לש םדיקפת

 השולש םילטומ ינורטקלאה םינותנה דוביע תוכרעמ רקחב םיצעויה לע יכ םירבוסה שי

 חיטבהל ידכ ,הרבחה לש תועצומה תושדחה היתוכרעמ לש תיללכ הכרעה קפסל דחאה :םידיקפת

 ןה ,ינורטקלאה בשחמל הבסההמ תויופצה תואצותה יכו ,םה םיססובמ םייונישהש ,הלהנהל

 - תוכרעמה רקח תכירע תודוא ינכטה עדיה תא הרבהה לגסל קפסל - ינש דיקפת .תויתואיצמ

 .השדחה הכרעמה ןונכיתב טוקנל שי םילהונ הזיאבו ףוסאל שי עדימ יקלח וליא

 דחי םג תושדחהו תומייקה תוכרעמה תכירעל המלאתמ הרשכה לעב לגס םיקהל - ישילש דיקפת

 כקישוט לטירה עכעילב דב-=

 ג: מ-8 פיור
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 רו ריו 4-0 ינוגראה הנבימל לוח ןועש תרוצ - בשחמה תעפשהב

 לדריג .ב.ג :תאמ

 .תריינה םלועב הכפהמ הללוח ,תונוש תורוצב םטלופלו םנסחאל ,םדבעל ,םינותנ סולקל בסחמה תלוגס

 תלוכיב ,קויד רתיב ןנוחמ בסחמהש ררבתמ ,יטמוטואה דוביעה תוסירד תא תמלוהה המוסר הרצונשמ

 הניא םינפ םושב בשחמ תנקתה ,םרב .דיקפה - ישונאה ותימע רשאמ רתוי בוט יותיעבו רתוי הלודג

 דוביע :רבד לש וכופיה .לגס לזהינ יניינעב יביסנטנטיא חרואב קסעתהל ךישמהל ךרוצהמ תערוג

 .םיקימעמו םיינדפק ןונכתלו רקחמל תויוארה םידבוע יסחי לש תושדח תויעב ררועמ יטמוטוא םינותנ

 לע תידרשמה היצמוטואּה תעפשהב תובשחתה אלל יטמוטוא םינותנ דוביע תטישב וטקנש םילעפמ םתוא

 דוביעמ חלצומ רבעמ תחמבהל תיחרכה םתנבהש ,םידבוע תמאתהב םיישקב םילקתנ ,םהלש רכשה הנבימ

 .יסמוטסואל ינדי םינותנ

 הטמלמ רכשה תוגרד חווט תא ראתנ םא .(1 םישרת) שלושמה איה ינוגרא הנבימ לש תיתרוסמה תינבתה

 העודיה הנומתה תא לבקנ ,יקפואה ריצה לע רכש תגרד לכב םידבועה רפסמ תאו יכנאה ריצה לע הלעמל

 דועב תוהובגה תורשמה תא םישפות םיטעמ םידבועש ,ונייהד ,היצמוסוא אלל םידרשמה בורב תלבוקמהו

 .רכשה תמר תדירי םע ךלוהו לדג םידבועה רפסמש

 ,םילהנמ-תת המכ םיפופכ יללכה להנמל ובש הנבימ תרוצמ תעבונ שלושמ תרוצב ינוגראה םישרתה תינבת

 םידבוע רפסמ לע םינוממה ןושארה גרדה ילהנמל דע האלה ןכו םילהנמ-תת םיפופכ בוש הלאמ דחא לכל

 תרדיסב תאטבתמ הז יתרוסמ ינוגרא הנבימ לע תידרשמה היצמוטואה תעפשה .(2 םישרת) הרוסה ןמ

 דוביע איה תינושארה תוליעפה םהב םילעפמה לכל םיפתושמה ,ביצי ןונגס בוציע ידכ דע םיבלש

 .תומישר

 תובחרתה ינוגראה הנבימב לוחת ,דרשמ ינותנ ידוביע לש היצמוסואה יכרצל בשחמ תשיכר ינפל םייתנשכ

 ,תוכרעמ יחתנמו םילהנמ רפסמ תטילקמ האצותכ אובת וז תובחרתה .3 םישרת) שלושמה שארב תמייוסמ

 רתוי תרוכשמ תוגרדב ללכ ךרדב םייוצמה ,הלא םיפסונ םידבוע .היצמוטואה תא ןנכתל םדיקפתמש

 טלקה ינותנ תא טרופמב ןייצל ,לעפמה לש םינושה תודוסיה ןיב סחיה תא שופתל םילגוסמ ,תוהובג

 תרבעה לע ןכו ,לעפמב םינוש םימרוג ידיב ןהב שומישה ןפוא לע עיבצהלו ,קיזחהל שיש תומושרה תאו

 .וילתכל ץוחמ לא עדימ
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 .היצמוטואל רובעל םיטילחמ הבש תע התואב ינוגראה הנבימבו תורוכשמה הנבימב םייוניש ןנכתל שי

 יוצמה םדאה-חוכ ברקמ רישכהל ןתינ ,םינותנ דוביע לש היצמוטואה ןונכתל םישורדה םידבועה תא

 .השדחה תכרעמה ןונכתל ץוחבמ םיפסונ תונורשכ סויגב ךרוצ היהיש יאדול בורק םלוא ,לעפמב

 רתויה םיגרדב םידבוע לש לרומה לע קיעהל לולע תוהובגה תרוכשמה תוגרדב םישדח םידבוע ץוביש

 םתעידיש ידכ ,יטמוטוא םינותנ דוביע םשייל הנווכה לע לעפמה ידבועל עידוהל ינויח .םיכומנ

 .הדובעה תוליעי תדיריו םידבוע תרישנ ענמח

 רפסמ תא םצמצל לכוי אוהש היפיצ ךות םיבר םילעפמ והושכר ,בשחמה לש םימדקומה תוחתפתהה יבלשב

 יטמוטוא םינותנ דוביעב םישמתשמה וליג בור יפ לע .וז החנה התמאתנ דואמ םיטעמ םירקמב .םהידבוע

 .םישדח םינותנ תריציו חותינ םשל םיפסונ םידבוע םישרודה ,בשחמה טלפל םיפסונ םיליעומ םימושיי

 םידבועה לכ תא טולקל םירשפאמה םיאנת הרציו ,םיקסעה ףקיה תבחרהל תידרשמה היצמוטואה האיבה ךןכ

 .לעפמה ידבועל הלא תודבוע ריהבהל לק הז ןיא ,םרב .םיפסונ םידבועל םוקמ רוצילו לעפמב םייוצמה

 םידבוע יבגל .הדובע ילגרה יונישבו ,(שדחמ הכרדה) ךורדישב הכורכ םיבר לש םתדובע ךשמה

 .דדועמ יוכיס םושמ ךכב ןיא םי"מייוסמ

 הרשימ המצע לע לבקל דגנתהל הלולע ,הנש 20 ךשמב תוינדי תויאנובשח תולועפ םושרל הגהנש תדבוע

 תא תולעהל יושע שדחה דיקפתהש יפ לע ףא ,םינותנ תחתנמ לש דיקפת וא תובקנמ לע הנוממ לש

 הדימ התואב םירישכ םניא תונובשח תלהנהב םושירל םירשכומה םידבוע הברה ,ןכ לע רתי .התרוכשמ

 תא .םמודיקל עייסל תויושעה תורחא תומישמ םמצע לע לבקל וא םידבוע תווצ לע םסינוממ תויהל

 .ירשפאה םדקהב ההובג המרבו תוידוסי ךורדיש תוינכת עצבל בושחו ,ךרדשל היהי ןתינ םצדפולה בו"

 סדקהב םתולגל שי ,יולגב ול םידגנתמ וא ךורדישל םירשכומ יתלב םידבוע המכ ואצמיי ךימת

 ,יבויח חרואב ץיפשהל ילוא היהי רשפא םידחא לע .תדחוימ בל תמושת םהל שידקהל בייח לגסה להנמו
, 0 

 .סהמ ררחתשהל םיכרד אוצמל יוארה זמ לעפמל תלעות איבהלמ וקספ רבכש םירחא יבגלש ךועב

 .ולאב ימושיר ,םיכמסמ תלבק לש תולועפ הברה ח
 אצויכו תורבעה ,םימ , ה תולטבתמ ,הלועפל בשחמה סנכנשמ

 גראה הנבימה ליחתמ ,םיכומנה לצובמ וללה םיקוסיעה בור 0 "גג תרוכשמה יגרדב םידבוע ידיב םי

 ש ר
 תיצמוסואל םירבועה 2 ינוגראה הנבימה שבול ,םייתנשכ לש הפוקת ךות

 דה ילהנמ םיראשנ ללכ ךרדב

 תויעוצקמ תושירד ללג
 :[ושארה גרדה ילהנמ תמר ב בו

./7 

 ו
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 תוגרדב םיבר םידבוע לש תויוליעפה תא תופוכת טלוק ,יטמוטוא םינותנ דוביע ךרוצל שמשמה בשחמ

 סידבוע ידיב ןעצבל ןתינש בשחמל טלק ינותנ םושיר לש תומישמ המכ ןנשי .ןלוכ תא אל ךא תוכומנה

 ןיאש ,הביתכ-תנוכמב הספדה תודובע יבגל ןידה אוה .םומינימל הבורק וא תילמינימ תרוכשמ תגרדב

 ,חולשמ ,תואנספא ,תוחילש תודובע יבגלו ,ןתוירוזחמ טועימו ןתוינוג-בר ללגב בשחמל ןריבעהל םעט

 הלגי תוכומנה תרוכשמה תוגרד עברא וא שולשב יוצמה רכינ םידבוע רפסמ ,םרב .ולאב אצויכו הרימש

 .בשחמה תועצמאב םיעצובמ וידיקפתש

 .בשחמה ידיב השעמל ורצונש ,םיהובג רתוי םיגרדב םידיקפת אלמל םידבוע המכל עייסי ךורדיש

 תרוכשמ תוגרד לש המ-תאלעהב לכ תישאר ואטבתי םידבוע לש םידוקפתב לחש יונישהו תומישמב הזוזתה

 רפסמ םוצמיצב ףוסבלו ,ינוניבהו ןותחתה ינוגראה גרדב םילהנמה רפסמ םוצמיצב - תינש ,םיכינחה

 .(5 םישרת) ןותחתה גרדה ידוקיפ

 תמייוסמ תובחרתהל תופצל רשפא ,תוינוניבהו תוכומנה לוהינה תוגרד לע םינמנה רפסמ תוקמטצה חכונל

 תרבוג תוליעפ ,ןוילעה גרדב תוטלחה יצרוחל רתוי ןתיא סיסב .תוהובגה תוגרדה לע םינמנה רפסמב

 .הובג רתוי גרדב םילהנמב ךרוצה תא לידגהל םייושע - םיינוג-בר בשחמ ינותנל רתוי הבר השירדו

 :.(6 םישרת) לוח ןועש תרוצב ינוגרא הנבימ היהת הלא תויוחתפתה לש הרישיה האצותה

 ןונכת םידקהל שי ,ותוליעיב העיגפ וא םיעוזעז אלל הלא םייונישב דומעל לכוי לעפמש תנמ לע

 גיצהל םהל רשפאתש םידבועל הרבסה תכרעמ ליעפהל הלהנהה לע .ינוגרא יוניש לש בלש לכל ינדפק

 .לעפמה תבוטל תובוגת םבריקב הנררועתו תובקונו תונידע תולאש

 םישסשרדנה םירושיכה יבגל לעפמה תוינידמ תא שבגל שי ,תידרשמ היצמוטוא תארקל ןונכתה םע דבב דב

 ינוגראה הנבימה לש קובקבה ראווצ אוהש ,"םודיקה םוסחמ" ךרד רובעל ול עייסל ידכ ,םדאה-חוכמ

 שרדית םירקמה בורב .תלבגומ היהת ןוילעה וקלחל לוחה ןועש לש ןותחתה וקלחמ תומדקחתהה .רומאה

 תא םידבועל ריהבהל םיבייח היצמוטואה ךרדב םידעוצה םילעפמ .ההובג רתוי הלכשה תגרד ךכ םשל

 הריבס תוביצי לע רומשל םיפאוש.םה םא ,הללכב םודיק תוינידמ תאו םייוסמ גרדל תולבקתה יאנת

 .םתושרל דמועה םדאה-חוכב

 ושכריו רוסמו ינדפק ןפואב םהיתומישמ תא ועצבי םאש וידבוע רבחל עידומ לעפמ םאש חינהל ריבס
0 

 תומלתשה ךרדב ודעציש םי הי ,הג ודב האלעו , ו םה ותו ההובג לכשה םתמזויב
 ה 1

 בר ויה

 .תימצפעפ

 תורשימ לש רכינ רפסמ אלמל ךרטצתש יאדוול בורק .,הידבועל ךכ לע העידומ
 ו הרקמב םלוא . הניא הלהנההש

 הכורא ןמז תפוקת ךשמב הז גוסמ לודג םייוניש רפסמ .לעפמל ץוחמ םיפילחמ 0
 םיהובגה םיגרדב

 .תינוגרא תוביצי-יאל םורגיו לעפמה תודיחי לכב םידבוע .

 ה לארומ תא דירוי
+ 
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 לש םינש רשעל הקוקז יטמוטוא םינותנ דוביעב שמתשהל הטלחההש ןייצל שי רבד לש ומוכיסב

 הליבקמ הפוקתל םג אלא ,השדחה תכרעמה בוציעו ומצע בשחמה תשיכר יבגל קר אל תינונכת הנכה

 תונורתימ הברה ודבאי הזכ ןונכת אלל .לעפמב יוצמה םדאה-חוכ לש יביסנטניא ןונכת לש

 :"טמוטואה םינותנה דוביע

 הובג

 רכשה תמר וא רכש

 ךומנ

 םיקסעומה רפסמ

 ל*תרוסמה הנבימב םיקסעומהו רכשה - 1 רויצ

 תת

 להנמ

 יוז | ןדגוט |

 תיתרוסמה תינבתה - 2 רויצ 2

 מדלת

 ששה + -ש ישנו ,דג מ מלעפ ששרו

 רע שנ ושדנטא,>- ₪79: פל זבוב

 ודרור
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 םייתנש רובעכ - 4 רויצ תובחרתהל היטנ - 3 רויצ

 ןותלד לש הרוצ - שלושמה שארב תמייוסמ

 רפסמ םוצמיצ - 5 רויצ

 ןותחתה גרדה ידוקיפ

 לוח ןועשלש הרוצ - 6 רויצ



, 

 ןוגריאה ןיבל בשחמה ןיב טקילפנוקה

 בהל ריאמ | :תאמ

 דובעל לוכיה ,המצוע לעב לוהינ ילכ אוה ינורטקלאה-בשחמהש ךכ-לע םיקלוח ןיא

 תונוכמ לש ןתדובעמו ,םדאה תדובעמ רתו* קייודמ בשחמה :רחא דויצ לכמ רתוי רהמ

 רתוי ןוכנו בר שומיש רשפאמ בשחמה ,רקיעבו ;שומישב םויכ תואצמנה תורחא

 לש ותסנכה יכילה דומיל ,תאז םע .רובצל ותלכיבש עדימ לש תולודג תויומכב

 ,םיסוסיה םיפוצר הלא םיכילהש ךכ לע עיבצמ ,ןוגריאב שומישל ינורטקלא-בשחמ

 םירבשמ םיאב הלא לכ תובקיעבו ןוגריאב םינושה םיגרדה ןיב בר ךוכיח ,תוקיפס

 ולוכ ינוגריאה-ךרעמה תא םיתיעל םימטוממה ,תוחפ םיפירחו רתוי םיפירח ,םיבר

 םיעיגמ אל םירבשמהו םיטבלה לע רתו* וא תוחפ ורבגתהש םינוגריאב םג .וקלח וא

 .הז בצמל תובר תוביס .בשחמ תלעפהב תונומטה תויורשפאה לש אלמ לוצינל הרהמב

 .ןהבש תוירקיעה טרפל הסנא ןלהל

 ,גשומ אוה ןיא רשאכו ידיימ-ןוכס?יח לע םשומ ידמ בר שגד .ידיימה ןוכסיחה

 .לדחמכ גצומ לחוימה ןוכסיחה תגשה-יאו המישאמ "תועבצא תמרה"ל רבדה םרוג

 תא ץנכשל םה םיאב רשאכ ידיימ-ןוכסיח םיחיטבמה הלא ידיב איה תועטש ןכתי

 ,תילאיר דימת הנניא ןוכסיח תגשה .בשחמ ןימזהל שי יכ ןוגריאה-תלהנהב םהיתימע

 .רבעב םהב לפוט אלש םיאשונ ליעפיו תולועפ עצבי בשחמהש םיפצמ רשאכ דחוימב

 ינפל דוע ןמיקהל שיש וביבסמ תונוש םידבוע תודיחי בשחמה שרוד ,תאז דבלמ

 הנושארה הפוקתבש ךכ .ןוכסיחה אובל ךירצ ןהיתובקעבש תוינכותה ןתוא ולעפוהש

 ךוכיחל תמרוג וז הדוקנ לש התנבה-יא ךוגריאה תואצוהב היילע הנשי בשחמה תלעפהל

 ו .בשחמה תא םיליעפמה הלא ן*בל םיבאשמה תאצקהל םיארחאה הלא ןיב השק

 1968 ילוי ,11 ןוילג ,תישילש הנש ,םיסמ ינינעל ןועברה ךותמ
 .292-296 םידומע



 רש

 םינכומ םלוכ .ךורא-חווטל ןונכית לש םילוקיש לע תידיימ-תלעות לש םילוקיש תפדעה

 תכרעמה חותינב בר-ןמז עיקשהל שי בשחמ לש אלמ לוצינ גישהל תנמ-לעש םיכסהל

 תונכיתה לע ךורע-ןיאל הליקמ ,הז רושימב םימיאתמ םיצמאמ תעקשה .הנונכיתבו

 ץרפנ-ןוזח ,וז הדוקנב תילמרופה-המכסהה תורמל ,ךא .הלעפההו הצרהה יבלש לעו

 אלב תוכרעמ-תת ךותמ םיקלהח וליפא וא תוכרעמ-תת בשחמל תובסומ דציכ תוארל אוה

 םניא םיעצובמה תונורתיפהש ןבומכו הלוכ תכרעמה חותינב םיצמאמ םיעקשומש

 ןויע-םוי לכב ףתתשהל םינכומ םיבר םיריכב-םילהנמ .םיילמיטפואה-תונורתיפה

 םיפידעמ םה םמצע לע הלא תונורקע םשי"ל םאובב ךא ,"תללוכ תוכרעמ תשיג"ב ןדה

 ,קיפסמ ןמז שדקומ אל הזכ תויופידע-רדס םע .םימצמוצמ םימוחתב םיידימ-םיגשיה

 אלמ לוצינ גשומ אלש ךכל איבמ הז רבדו ךורא-חווטל ןונכיתל ,ללכ שדקומ אל וא

 .בשחמה תויורשפא לש

 הדבועה הווהמ ,ןוגריאה ןיבל בשחמה -לועפית ןיב הבושחו תיזכרמ ךוכיח-תדוקנ ,םרב

 בשחמל תומרזומ - הלעפהה רחאל ףא תובורק םיתיעלו - ןונכיתה-בלש רמג רחאלש

 :.תדחוימ השגדהל ןכ-לע יוארו רתויב בושח הז אשונ .תוינכותב םייונישל תובר תושירד

 האפקה-תדוקנ עובקל שי תכרעמ-ןונכית לכב יכ םיעבוק היצמוטואה אשונב םיחמומה לכ

 .תוינכותב םייוניש רתוי לבקל ןיא וז ןמז תדוקנמ (ת6 קסנמ%)

 (םיצבק תכרעמ וא) םייוסמ ץבוקש ןמז-לכ תושימג לש תמייוסמ הדימ שורדל רשפא ,םלוא

 וז הדימב ,ןוכיס הווהמ יוניש לכ ,םקוה םילוסמ ץבוקש רחאל .תיזיפ םייק אל ןיידע

 תוינכותב םייוניש סינכהל רוסאש הז רבד תועמשמ ןיא .תכרעמה לועפית םצעל ,תרחא וא

 ,וסנכויש םייונישה תעיבקב הרומח היצקלסב גוהנל שי םלוא .דעו םלועלו ולעפוהש םוימ

 .םייוניש תסנכהב םיילמיסקמ הרקב-יעצמא לע דיפקהל הבוח רקיעבו ,םתסנכה ידעומב

 :םיגוס השולשל תוינכותב םייונישה תא קלחל שי םיישעמ תויהל ידכ

 דים םורחרכהה מק+ לק 58

 לועיי לע ןתעפשהש הלאכ וא תונכיתב תוסג תויועט םינקתמה םינוקיתל יתנוובכ |

 הלא םייונישל .תכרעמה תלעפהב המ-ןוכיס הקידצמה תאזכ הדימב הבושה ןוכסיחו

 הקידב ילהונ םויק לש הלבגימב ןבומכ ,םעצבל ידכ חוכה אולמ תא שידקהל שי

 .ליעל רכזומכ םימיאתמ הרקב-יעצמאן
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 ידיימ חתרכה ןיא ךא ,םעצבל םכסומ םנמואש ,םייוניש םה הלא .ךורא-חווטל םייוניש .ב

 לש הז גוס .תומילש תוינכות תפלחה לש םיילבולג-םייוניש ללוכ הז גוס .םתסנכהב

 ,ךכמ תוחפ ףא יוצרו הנשל תחא רתויה לכל ;תיתפוקת ועצבלו רובצל יוארה ןמ םייוניש

 .ןכותמ תוניטור וא תומילש תוינכות לש םתפלחהב רבודמ םא דוחייב

 ךא דיימ םעצבל חרכה ןיא םנמואש ,םייוניש םה הלא .ינוניב-חווטל םייוניש .ג

 תא רובצל ?וארה ןמ ןאכ םג ,בר-ןמזל םעוציב תא תוחדל םג רשפא-יא אסיג-ךדיאמ

 םייונישב הבר תוקסעתה םלוא .םישדוח המכל תחא - תיתפוקת םסינכהלו םייונישה

 ךותב "שודשד"ב םיקסעומ ויה* םיבר םינתינכותש ךכ-ידיל איבהל הלולע הז גוסמ

 היצמוטואה-יאשונ תוחתפתהל תובושחה תורחא תודובע הנחדית ךכ י"עו תומייק תוינכות

 וסנכי םמצע םהו םינתינכותה לש תיעוצקימה םתמר דרת ,תוחפ אל בושחש המו .ןוגריאב

 ,יעוצקימה ןוגר"זב | 28%0גמ62 | ,םינוקיתב ידמ הבר הקוסעת) לוכסית לש בצמל

 .(בר-ןינע הב ןיא

 םורגיש ותינכותל ןוקית ,בל םותב ,סינכהל לולע רתויב יארחאהו הסונמה ןתינכותה םג

 -יופינל בשחמ-ןמז תאצקהב ךוסחל ןיאש חיכומ ןויסנה .לועפיתה-בלשב הנטק אל תוטטומתהל

 -םילקא" םויקל ואיביש תוטישו םילהונ דסמל יחרכה ,ןכ-לע-רתי .יוסינ-יכלהמו תוינכות

 תועט" :הריהזמ-עבצא ודגנ תמרומ דימתש שיגרהל ךירצ ןתינכות לכו ;בשחמה-תדיחיב "הרקב

 ."!סרהנ אשונהו - תחא

 "בהזה-ליבש" רחא שופיח השעמל אוה ,ליעל טרופש יפכ ,םייונישה יגוסמ דחא לכב דרפנ ןויד

 סרה ,רומאכ ,הפוסש ,תזרפומ תושימג ןיבל תוינכותב םייוניש תסנכהב הריתי תושקונ ןיב

 -יתלבה ץחלה עבונ הממ קודבל יוארה ןמ ,תאז םע .ינוגריאה-ךרעמה תוטטומתהו תוינכותב

 .הלעפהה וא ןונכיתה רחאל הרצק ןמז תפוקתב םיבר הכ םייוניש תסנכהל קסופ

 ןימזהל הטלחהה ןיבש הפוקתב אוה הז ץחל לש ושרוש .תוינכותב םייוניש תסנכהל םיצחלל עקרה

 -תניחבב ליחתמה ןונכיתה-תווצ םקומ וז הפוקתב .השעמל בשחמה לעפומ וב םויה ןיבל בשחמ

 קרו ןוגריאל-ץוחמ וסייוגש םידבוע י"ע ובורב הז תווצ שיואמ ללכ-ך -ךרדב .תונכיתבו תוטיש
 הליחתב םיריכבה הטמה-ישנאל אובל םיליחתמ הלא םישנא .ןוגריאה ךותמ םיאב דדוב יאב םי

 כמ-רחאלו תולאשב
 החיכשו תינייפוא הבוגת .םילהונ עובקל ןתילכתש תוטלחה לבקל השקבב ְן .

 . " :הניה ולא תוינפל הטמ ה-ישנא לש
 ."הארנ ,בשחמה אובי רשאכו ךכ השע םייתניב וחיי
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 תוטלחהה תא לבקל חמש ,ויטרפ-יטרפל ןוגריאה תא ריכמ ונניא ללכ-ךרדבש ,ןונכיתה תווצ

 ,הטמה-ישנא לש תיסיסבהו תידוסיה תועטה יהוזש ןבומכ .ןהיתויציצב קדוב ונניאו וללה

 תא םידבאמ םה ,דחוימב הקימעמ הבשחמ אלב תונתינה ,"םייתניב-תוטלחה" י"עש ןויכ

 הלא םיריכב הטמ ישנא .בשחמל םיננכותמה םיכילהה לע עיפשהל רתויב המיאתמה תונמדזהה

 ,בשחמב םיעצובמה םילהונמ רתוי םישימג םה דחא דצמש תינדי הדובע-ילהונל םיליגר

 .בשחמב םימייקש יפכ הרקב "כרוצל רזוח-ןוזיהל םיליעי םינונגנמ םירסח םה ,ינש-דצמו

 םהיתוארוה תועצבתמ ןכא יכ תובשחמב עשעתשהל הטמה-ישנא םילוכי הלאכ םינונגנמ רדעיהב

 ,ןכלו .ללכ תועצבתמ אל וא תתוועמ הרוצב ,תיקלח תועצבתמ ןה השעמלש דועב הדשה-תודיחיב

 תועגונה ולא תא םג ,םהיתוטלחה תא ןקתל רחואמ אל םעפ-ףאש הלא הטמ-ישנא םיחינמ

 .בשחמה-ילהונל

 %:רזוח-ןוביל תונועט תובר תוטלחה יכ ררבתמ ותלעפה רחאלו בשחמה עיגמ רשאכ שחרתמ רבשמה

 לש וזכ תומכ .בשחמה תוינכותב םייוניש לש םוצע םרז ויתובקיעב אוה איבמ ,ךרענשמו

 תלעפומה תילהנימ תכרעמ טטומל ידכ םייד "ונל השוע בשחמה המ" הקעזה ףורצב םייוניש

 הרקב-ילהונ רסוחמ תועבונה ,םיתנכתמה לש תויועט דוע תופסוותמ הלא לכל םאו .בשחמ י"ע

 .המילש הניה המוגעה הנומתה יזא ,בשחמב

 :הז רבשמב םילגתמ םיטננימוד םימרוג ינש

 ,רמולכ) ליעל וטרופש תוביסה ללגב רקיעב תאזו ,ונממ ופיצש המ עצבמ ונניא בשחמה .א

 שחרתמה ןיבל הדשה-תודיחיב שחרתמה יבגל הטמה-ישנאל שיש יומידה ןיב הלגתמה רעפה

 .(תוחלצומ-אלכ ולגתנש "םייתניבה-תוטלחה" לש ןהיתואצות ןכו ;השעמל םש

 תוביזע לגל איבמו בשחמה-תדיחי לע עיפשמ ללוחתמה רבשמה .בשחמה-תדיחי לש התוביצי .ב

 סירושק םמצע םישיגרמ אל ךכ-םושמו םיקיתו םניא םידבועה .הדובעה-לרומ לש ותעיקשלו

 ותובחרתה תא ףיסוהל שי הזל .תודיינל םיחונ םג םה ריעצה םליג ללגבו הדיחיל

 םידבוע תדידנל םרוגהו םדא-חוכ ףרה אלב שרודה םיבשחמה-קוש לש תקסופ-יתלבה

 :יטרפה קשמל יתלשממה-קשמהמ

 בשחמה תלעפה רחאלש ,הרבח-להנמ לע רפסמ םינותנה-דוביע םלועב םיבבותסמה ו

 ,,הלא סילהנמ םולביקש ינפל הרבחב תוקלחמה ילהנמ תולועפ לע םיחוויד תורישי ונממ לביֶק

 וכותב לפקמ הז רופיס .ואר סרט םהש םינותנ ךמס-לע םתוא "הרמ"ו םילהנמה תא קי

 ןוויכ .בשחמ תלעפה םע ןוגריאב םינותנ תמירזב ללוחתהל הכירצה הלודגה הכפהמה וי

 ,ןוגריאה-יגרדימ ךרד "הפוימו תראובמ" הלעמל הטמלמ םינותנ תמירז םוקמב 0%
 0 :ךפהתה חווידה

 לזוג הזכ רבדש רורב .שונא-יתוויע אלבו ץייודמ רתוי ארהשש חפמל אלקמל

 , מ חווידה םרוז
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 החיכש העפות .הדשה-תודיחיב ןהו הטמב ןה ,םיבר םילהנמ לש םתמצועמ םייוסמ קלח

 תונעטב ,רבעב ושענש םינוש םיחוויד לש םמויק ךשמה איה הז יוניש תובקיעב תחתפתמה

 הרומח הנעט .בשחמה לש הלא םע םתוושהל שיש וא םיקייודמ בשחמה יחווידש חכוה אל יכ

 תורדגהב ינושב ,ללכ-ךרדב ,הרוקמש ,הנעט ;םינוכנ םניא בשחמה לש םינותנהש איה רתוי

 םילהונ םייקתהל םיכישממ הלאכ תונעט תובקיעבש איה הנכסה .בשחמבו תמדוקה הטישב

 .חלכה הילע דבאש הדובעב תוקסועה תומילש תודיחי ףאו םירתוימ

 המ ותוא ןיינעמ אל"ש טילחמ םילהנמהמ והשימש אוה רצוויהל לוכיה תיסחי "בוט"ה בצמה

 םשל .הלא ןיעמ תועפות לע רבגתהל דואמ השק ."ולש תא תושעל ךישממ אוה ,בשחמה חוודמש '

 רשפא-יא בשחמה לא תינפומה תחא הנעטמ םלוא .הל םירורב הידעייש הקזח הלהנה השורד ךכ

 ויתולועפ יותיע יפלכ תנווכמ וז הנעט .השק הנורתיפש הדבכ היעב תררועמ איהו םלעתהל

 הטמב ,ולש הנשימה-תודיחי רפסמש ,תיסחי לודג ןוגריאב רבודמ םא .בשחמה לש תונושה

 ידעומל עגונה לכב וללה "תוחוקל"ה לש םנוצר-תעבשהב םיישק םיררועתמ ,לודג ,הדשבו

 תללוכ הייעבמ קלח הניה ,יותיע לש וז הייעב .םיחווידה תאצמהו םינושה םידוביעה

 תסנכה ,םיפסונ םיחטשב בשחמב שומישה חותיפ תנווכה יבגל הטלחה-יזכרמ תעיבק לש רתוי

 ירושימ בור תא בשחמה רבוע ,ועביט םצעמ .ויתולועפ יותיעו ,תומייק תוינכותב םייוניש

 העיד-תוכז ילעבל םינושה םירושימל ם"ארחאה תא ךפוה הז רבד .ןוגריאה לש ותלועפ

 ;בשחמה ביבס תוצצורתה הלודג ןכ רתוי-בר הלא לש םרפסמש לככו .בשחמה תלעפהל עגונה לכב

 ותערכהל איבהל רשפא יהשלוכ תינכותב *וניש לש וא םינמז-חול לש הנטק היעב לכ אל ירהו

 ןהילהנמ ףאש תולודג הדש-תודיחי וב שיש ןוגריאב רימחמ בצמה .לודג ןוגריא להנמ לש

 :הז ןינעב העיד-תוכז םמצעל.םישרוד

 ,סלוא .ןוגריאה להנמ דיל תצעיימ-הצעומ ןיעמ תמקה אוה וילא םיכלוה םיתיעלש ןורתיפה

 עיגרהל ידכ :תוביס יתשמ תאזו רתולב דדועמ ונניא הזכ ןורתיפ תלעפהב שכרנש ןויסנה

 רפסמ והזו רתויו שיא 15-ל דע הגרדהב הזה ץעיימה ףוגה לדגוה "העידה-ילעב" לכ תא

 םויק קר אלא תויביטרפוא תוטלחה תלבקו םייתילכת םינויד רשפאמ ונניא תועידה לכלש

 םיפתתשמהמ קלחש ןויכמ תונמוזמ םיתיעל תובישי םויקב ישוק רצונ ןכ ומכ ."יללכ חוכיו"

 תלעפה לע בצמ-תכרעה תלבק םשל יכ חכוה תחא אל ,תאז םע .םיקחרממ ומצע חירטהל ךירצ היה

 .הלאכ םייללכ םינויד םישדוח רפסמל תחא םייקל יוצר רחא וא הז אשונ

 יט כ
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 ,(הסנכה-סמב הייבגו תונובשח) בשחמה תלועפ לש יפיצפס חטשב הסונש ינש ןורתיפ

 ,תירקיעה םישמתשמה תצובק םע ,תועובש השימח-העבראל תחא ,תיתפוקת תוצעוויה אוה

 ונורסח ררבתה ןמזה ךשמב םלוא .הטמה תדיחימו הדשה תודיחימ ,הז אשונל תיטנבלרה

 םיתש ,תועש המכ רתויה לכל ךרואה ,הזכ ןוידב תושבגתמ רשאכ .הז ןורתיפ לש לודגה

 תוירחאה תא הטמה-תדיח"ב אשונל יארחאה ומצע-לע לבקמ ,תויטננימוד תועיד שולש

 היה םהבש םירקימ ויה .וחדנ םהיתועידש רחאמ םיבלענ םיפתתשמהמ המכ זאו ,הטלחהל

 לוכסיתל םורגל רשאמ ,הטמה לש הארוהכ הליעפהלו תוצעוויה אלב הטלחה לבקל רתוי יאדכ

 .תוצעוויהב םיפתתשמהמ םידחא לצא

 ןיבל ןוגריאה ןיב םאתמ-ףוג הטמה-תדיחיב םיקהל איה ,התסונ םרטש ,תפסונ ךרד

 ,רומאכ .בשחמה-תדיח*?מו תונושה הטמה-תודיחימ םיריכב םידבוע ופתתשי וב ,בשחמה

 םג ולו-םישנאל דואמ השק היהיש הארנ םירבדה ינפ-לע ךא ,הז ןורתיפ הסונ םרט

 ;בשחמ *"די-לע תוכרעמ לועפיתב תורושקה תויעבה לולכימ לע רבגתהל - דואמ םירשכומל

 בור לש תירקיעה םתוקסעתה הננלא ןתלעפה םאו לודג הלא תוכרעמ רפסמ םא דוחייבו

 .הז םואית ףוג יפתתשמ

 ךוכיח תויורשפא ובוחב ןמוט אוה ךא ,טושפ הארנה ןורתיפ לא תכלל רשפא ,הרואכל

 הטלחההו םואיתה תויצקנופ תא ליטהל אוה ןורתיפה .ןוגריאה ןיבל בשחמה ןיב תובר

 ןיבל בשחמה ןיב תרשקמ-הילוחכ ותוארל םיכסנש יאנתב ומצע בשחמה-תדיחי להנמ לע

 ,"ישאר יאנכט" לעכ וילע לכתסנ אלו ,וידעי תאו ןוגריאה תא ןיבהל ךירצה ,ןוגריאה

 הז ןורתיפ אקווד םלוא " ססםק6 רותפכה לע הציחלב םצמטצמ ודיקפתש

 להנמ ןעמל הזכ רותיו ןכש ,םירחאה םילהנמה לש םתעד לע לבקתיש בר יוכיס ןיא

 תוטלתשה" ינפמ ששחה ,רקיעבו ,םתמצועו םהיתויוכמס תנטקה ושוריפ בשחמה-תדיחי

 ."םיטרקונכטה

 יכ םינייצמו בשחמה ישנא םיאב רשאכ אוה םילהנמה ןמ םיבר םיממוקמה םירבדה דחא

 הרעה .להנמה י"ע שרדנה ןמזה קרפבו םייקה ךרעמב עוציבל ןתינ אל רחא וא הז רבד

 ןויכמו םיטרקונכטה ידיב םה םייובש וליאכ השוחת םיבר םילהנמל תמרוג וז זןיעמ

 םסחי ,םהיתויעבו תונכיתהה ןונכיתה יישק תא ,ןיבהל םיצור אל וא ,םיניבמ םניאש

 ."!ונילע טלתשי אל םלוגה" המסיסה י"ע ךרדומ וליאכ ,יביסרגא תויהל ךפוה בשחמל

 וילע רבגתהל ןתינ םא קפס ךא ,המיאתמ הכרדה י"ע הז ךוכיח ןיטקהל רשפאס ןכתי

 רקיבש-חרוא :אבה רופיסב היעבה תא שיחמהל םיגהונ ,הז םוחתב ןויסנה"ילעב :זיסולחל

 :יץקבדכ םילצונמ םניא םבור יכ אצמ תפרצב הלשממה-ידרשמ לש םיבשחמה-חוכרעמב

./. 
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 :םיתפרצה ובישה ,םלוכ תא תרשתש תיזכרמ-תוריש-תכשל םימיקמ ןיא עודמ. ותלאשל

 אישנ היהי תיזכרמה תורישה תכשל להנמש ?אנתב ךא תושעיהל םנמוא ןתינ רבדה"

 ."|לוג-הד לרנגה היהי הקילבופרה אישנ יכו ,הקילבופרה

 בשחמה ןיבל ןוגריאה ןיב םואית לש אשונה ביבס תוצצורתהה לכש העיד תמייק

 בשחמה תסנכה לש רבעמה-תפוקתל תינייפוא ,ויתולועפ יבגל הטלחה יזכרמ תעיבקו

 הטלחהו םואית לש תוילמרופ תויוכמס תריסממ סונמ אהי אל דיתעב יכו ןוגריאל

 לדגיתו בשחמה י"ע םילעפומה םיאשונה רפסמ לדגי םא דחוימבו ;בשחמה-תדיחי להנמל

 הז ךילהת .בשחמה-תדיחיב רבטצמה יטנבלרה עדיב שומישל םילהנמה לש םתוקקדזיה

 םייקה ןומיאה-רסוחמ האצותכ בר ךוכיח הוולמו יטיא םויכ וניה הטלחהו םואית לש

 לכ יפלכ תונדשחו ןומיא-רסוח םייקש םשכ ,תינוגריא היקצנופכ בשחמה יפלכ ןיידע

 לע יעבט קבאמ םג םייק ךכ לע ףסונ .,להנימה לש וירושימב עיפומה שדח םרוג

 .ןוגריאה-תרמצ תא תוביכרמה םילהנמה-תוצובק ןיב המצועו תויוכמס

- 
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 תיקסע תוליעפב ינורטקלאה בשחמה לוצינ
= . == == 

 יטירג "ט ןו"ג  :תאמ

 .ינכטה םוחתבו לוהינה תרותב השדח תוחתפתה לכל רע תויהל בייח ,ונימיב ריכבה להנמה

 ןידה אוה .ותרבח לע עיפשהל לולע הלא םימוחתב שודיחה םאב טילחהל וילע ,הרקמ לכב

 .ונתפוקת לש םיבושח רתויה םישודיחה דחא אוהש ,ינורטקלאה בשחמה יבגל

 ?הז בושח אשונב הנווכה לבקל להנמה לוכי רוקמ הזיאמ :היעבה תררועתמ

 "ןכומ" תויהל וילע ?כ םישיגדמה ,םירמאמו תוריקסב להנמה ףצומ ,הנורחאל יכ םא

 ןניא הלא תוריקס יכ הרהמב חכונ ונירה ,"תינורטקלאה הכפהמה"ינפ תא םדקל

 בלש" לש דעומה תא הרחיא רבכ ותרבחש ,ררבתמ םנמאו .ותרבח יבגל דוע תוילאוטקא

 :ם*לקסעה תמיב לע עיפומ רבכ בשחמה יכ "הנכהה

 לע םיססובמ ויהיש ,הז םוחתב הלועפ יווק רדעיהב שנוא רסחיומצע האור להנמה

 תכפהמב ותרבח תא בלשל אוה בייח םאה ?תופצל וילע הרומת וזיאל .רבטצמ ןויסנ

 ?תושעל וילע קוידב המ ?םיבשהמה

 תרבח המצע לע הלטנ ,הלא .קויעבל תובושת קפסלו לוהינה עדיב הז ללח אלמל הרסמב

 ןויטנ תולעב תורבח לע ףיקמ רקס ךורעל ,הלש רקחמה תוינכות תרגסמב ,"יסניק-קמ"

 .םינורטקלא םיבשחמ תכרעמ תלעפהב

 הלעמב הנושאר תובישח תולעב תונקסמ המכ ושבגתנ ,וז הרבח הכרעש רקסה תובקעב

 :ןהו ,םיריכבה םילהנמה יבגל

 .םיקסעה לוהינל הבר תלעות איבהל לוכי ינורטקלאה בשחמה .

 וחילצה םרט ,תיקסעה שתוליעפב בשחמה תא ובלישש ,הנידמב תולודגה תורבחה בור .

 .הז בושח רישכמ לש לאיצנטופה אולמ לוצינ ידי-לע בשחמהמ תלעותה ברימ תא קיפהל

 ןהיקסע תא תומדקמו בשחמהמ ההובג האושת ולביק ,ךכב וחילצהש ןהיניבמ תוטעמה

 :?ץנע ידעצב

 יפוא ילעב ,םייפיצפס םימרוג 11-ב תינתומ ,בשחמה תכרעממ תלעותה ברימ תקפה

 ,הרבחה תלהנה ידיב הלא םימרוג 1! לש ליעיה םלוצינ .ינכט א;וד ואלו ילהנימ

 .בשחמה תלועפ תחלצה תא השעמל עבוק
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 םיפנע 13-ב תורבה 27 לש ,םיבשחמ תלעפהב ןויסנ ,הפיקמ הרוצב רקחנ ,רקסה תרגסמב

 ןבורב ןניה ,םגדימב וללכנש תורבחה .ינועמקה רחסמב הלכו הדבכה הישעתב לחה ,םינוש

 לכ .ההובג המרב ריכב ילהנימ תווצ תולעבו ןהיפנעב ןיטינוממ תונהנה תולודג תורבח

 100-ל העיגמ תרבסצמה ןתאצוהו תיציסםנטניא הרוצב םיבשחמב תועייתסמ םגדימה תורבח

 תונטק תוכרעממ דבל ,תולודג תוינורטקלא תוכרעמ 300-כ הפיקמו הנשל רלוד ןוילימ

 תורבח לכ ולצינ רקסה תכירע תעשב .רוצייה יכילהת לע חוקיפו יסדנה שומישל רתוי

 תוחפל םינש עברא לש ןויסנ תולעב רבכ ויהו םיבר םימוחתב םיבשחמה תא םגדימה

 דומאל ןתינ ,1958 תנשב יקסע שומישל וסנכוהש םיבשחמה רקס לע ססבתהב .הז חטשב

 ךשמב םיבשחמ תלעפה לש ןויסנ תולעב תורבחה ללכמ 15%-כ תווהמ םגדימה תורבח יכ

 .רתוי וא םינש עברא

 .םילהנמו הלעפה ,תונכית ישנא ןויאר לעו הלועפ תעשב תויפצת לע ססובמ ךרענש רקסה

 רוקממ חותינ לע אלא אדירג יטסיטטס חוויל לע םיססובמ םניא רקסה יאצמימש ןאכמו

 .םתלעפה תחלצה תא םיעבוקה םימרוגה לשו םיבשחמה תדובע תואצות לש ןושאר

 לועייל תובר םורתל לוכי בשחמה יכ םיענכושמ םירקוחה ויה ,רקסה תליחת ינפל דוע

 העיבק וקזיח רקסה תואצות .וב תושמתשמה תורבחה תויחוור תלדגהלו םיקסעה לוהינ

 ומרגיו תולאשה לכלתובושת קפסל םילוכי םניא ,ןאכ םיאבומה םירבדהש הדימבו.וז

 הדבוע .םימי ךרואל ךשמיהל תבייח הניא וז הבזכאש ירה ,םימייוסמ םיגוחל הבזכא

 םויכ רתוי ונל םיריהנ הז לאיצנטופ לוצינל םיאנתהו םייק בשחמה לאיצנופ יכ ,איה

 .הז רקסל םגדימ ושמישש תויצולה תורבח ןתואל תודוה ,רבעב רשאמ

 םיגשיהל ועיגהש תורבחה ןה בשחמב תונומטה תויורשפאל רתויב בוטה הדימה הנק

 .ותלעפה תובקעב

 :םיאבה םינוירטירקה סיסב לע הלהנתה םגדימה תורבח 27 לש הריקחה

 .בשחמב העקשההמ הגשוהש האושתה תעיבק 1

 .ךוראה חווטב הרבחל בשחמה איבמש הרישי יתלבהו הרישיה המורתה ןדמוא .2

 .בשחמל ובסוהש תולועפה גוסו ףקיה תקידב 3

 לש הצובק תומייק תורבחה 27 ךותמ יכ האצמו הרבחה הרקח הלא םינוירטירק סיסב לע
2 / 

 לכל ,תוקיפמ 18-ה רתיש דועב ,םיבשחמהמ הלודג תלעות קיפהל וחילצהש תורבח 9
 תלעות ,רתויה

 תורבחה תא גווסל םירקוחה וקקדזה אל הלא םיאצמימ לע ססבתהב .תילוש תלע , '
 18 ןיבל "תוליבומה" תורבחה 9 ןיב הלעפהב לדבהה .תיתו רירש הנפמ תדוקנ עובקלו
 .הז הרקמב תמייק התיה אל םייניב תצובקו ,ה פילו מגל ןיב לדבה וגה ,תוינוגיבה " "

 7 רן רוי
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 ןוירטירק יפל תואצותה יכ היעב הווה אל ליעל ואבוהש םינוירטירקה תשולשב שומישה

 ."עשתה תצובק"ב רתוי תובוט ויה והשלכ

 לכ לע תיתנשה האושתה ,תישאר ?הלא תורבח עשת השעמל ועיגה םייפיצפס םיגשיה וליאל

 לע רבטצמה ןוכסיחה ,תינש .רלוד 1,30-ל הלא תורבחב העיגה תפטוש האצוה לש רלוד

 1.1-ל עיגה (הצרהו הנקתהב תוכורכה תוהובגה תואצוהה ללוכ) רלוד ןוילימ לש העקשה

 .רלוד ןוילימ

 איה .םידיקפ תרוכשמ ןוגכ ,דבלב הלהנימ תואצוהב ןוכסיחל וז האושת סחייל ןיא

 רתוי ליעי שומיש ןוגכ הלעפה תואצוהב ןוכסיחמ ,רתוי הבר הדימב ילוא ,תעבונ

 קווישה לש רתוי ליעי ןונכת ,"תריינה" םוצמיצ ,יאלמה תנטקה ,דויצבו םדא-חוכב

 ןוגכ הרישי יתלב הרוצב ,הלא תורבח עשתל תובר בשחמה םרת וז האושת דבלמ .ב"ויכו

 קושה יאנת לע רתוי הפיקמו תנכדועמ היצמרופניא תקפסה ,תוחוקלל רתוי בוט תורש

 .קווישו הקפסה ,רוציי לע רתוי תוקייודמ תויזחתו

 שומישה ימוחת תא ביחרהל ןהיתולהנה תא ועינה ,הלא תורבח ועיגה ןהילא םיגשיהה

 עשתמ לודג קלח .תורבחב עוציבה תוקלחמ לכל עייסל בשחמה לחה ,הגרדהב .םיבשחמב

 ,ונייהד ,לוהינב םייזכרמה םידיקפתה עוציבל רזע רישכמכ בשחמב שמתשהל ולחה תורבחה

 תלהנהו תפטושה תידרשמה הדובעה םוחתל םג "שלפ" בשחמה .הקפסהו רוציי ,קוויש

 חיכוה תורבחה עשת לש ןנויסנ .תואצוהב רכינ ןוכסיחל איבהש רבד ,תונובשחה

 .הליגרה תיביטרטסינימדאה הרגישל רבעמו לעמ דמוע בשחמה לאיצנטופש

 תא ףתשל ןהיתולהנה תחלצהמ הבר הדימב עבונ ,תורבחה עשת לש ןנורתי ,ןכ לע רתי

 תורבח .תיקסעה ןתוליעפ סיסבבו זכרמב תודמועה תויטירקה תויעבה ןורתפב בשחמה

 ,הממיה תועש לכ הליעפהל שיש הנוכמכ ,הרצ תיוזמ בשחמה תא תואור ןניא ,הלא

 תויוושכע תויעבל תושדח תושיג חותיפל רוקמכ ,רצוי רישכמכ ולצנל תוסנמ אלא

 .תודיתעו

 לש רדגב ןניה דיתעה לע תויפצתש דועב ,רבעה יגשיה לע דומעל רתוי לק יב םא

 תוחתפתה היהת ,תובורקה םינשה שמחב *כ רקסה ,םינפ לכ לע ,עיבצמ ,דבלב הרעסה

 ,ופלחש םינשה שמחב רשאמ ,רתוי ההובג םהמ האושתהו ,רתוי הריהמ םיבשחמב שומישסה

 תורבחה עשת הנורחאל תועצבמש תורכינה תועקשהה לע תססבתמ וז המגמ תעיִבְק

 .םיבשחמה תדובע חותיפב "תוליבומה"
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 .תיתנשה ןתעקשהמ םיזוחא 4-3 ידכ דע הלא תורבח לש ןהיתואצוה ועיגה םינש שמחכ ינפל דע

 עיגמ תורבחה עשת ךותמ עבראב וליאו תיתנשה העקשההמ 9% ידכ דע רבכ תועיגמ ןה םויכ

 ליפכהל תורבחה תולהנה תא ועינה םידבכנה םיגשיהה יכ ,אופיא ,רבתסמ .12%-ל דע הז רועיש

 .םיבשחמב תיתנשה העקשהה תא שילשהל ףא םימייוסמ םירקמבו

 .ןהיתועקשה לש ירפה אולממ תונהיל הלא תורבח תוליחתמ תעכ קרש ,רמול ןתינ :ןכ לע רתי

 ןוגכ ,שידחו שדח דויצ תרדחה לש תויעבטה תויעבב תורבחה ולקתנ ,תונושארה םינשה שמחב

 תושירדל תולגתסה ,תוינכט תויעב ,םיאתמ תווצ תנכה ,הצרהו הנקתהל תיסחי תוהובג תואצוה

 ,רבעה תלחנ רבכ ןה הלאה תויעבה לכ רשאכ ,םויכ .וב תונומטה תויורשפאלו בשחמה לש

 .הברהב ריהמ בצקב םיבשחמה תא ליעפהל "תוליבומה" תורבחה תולגוסמ

 תיללכה תוחתפתהה רחא רגפת אלש ךכ היצמאמ תא ןווכל הרבח לכ םג תבייח ;,ךדיאמ םלוא

 ןהיגשיהל תודות ,הילגר תחתמ עקרקה תא הרבח ףא הדביא אל ,הכ דעש ןכתי .הז םוהתב

 ,הז םוחתב הריהמה תותתפתהה תובקעב ,רחואמב וא םדקומב םלוא ."תוליבומה" תורבחה לש

 תורש ,רתוי תונטק תואצוה .קושה יאנתב קפס אלל ףקתשיש תורבחה ןיב רעפ רצוויהל לולע

 ,תוליעיב םיבשחמ תולצנמה תורבח וקיפיש תורחא תומורתו תנכדועמ תיזחת ,רתוי ללכושמ

 .ןתויחוור תלדגהלו ,ףנע ותואב תורחא ינפ לע הלא תורבח לש יסחי ןורתיל ואיבי

 וגישה תורבחה 18 רתיש ירה ,"תוליבומה" תורבחה עשתל ההובג האושת איבה בשחמהש דועב

 םינוירטירקה תשולש לכב "תוליבומה" תורבחה ןיבל ןהיניב בר רעפ םייקו תוילוש תואצות קר

 .ליעל וניוצש

 ןתלועפל עייסמ בשחמה ,םירצ םימוחתב םיבשחמב שומישה םצמטצה "תוינוניבה" תורבחה 18-ב

 תולועפ עוציבל בשחמה לצונמ ללכ ךרדב ,הרבחב תוקלחמ יתש רתויה לכל וא תחא הקלחמ לש

 דבלב וז אל ,יאלמה םושירו םימולשתו םילובקת ,תרוכשמ תנכה ןוגכ תויתרגיש תוידרשמ

 ווקחשכ .םייטרדנטס םימושיי רפסמ לע ססובמ םג אוה אלא ,ופקיהב םצמוצמ בשחמב שומישהש

 ףא לע בשחמה לעופ םהב םימוחתה תוהזמ ם"רקוחה ומשרתה ,דרפנב תחא לכ ,תורבחה 18 תא

 .תונושה תורבחה לש ןהיתושירדבו ןייפואב םיידוסי םילדבה וטלבש
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 עובקל היה דאמ השק .הרישיה האושתה תקידב תעשב םג הלבקתה המוד הנומת

 םוכס תא ןייצל ולכי אל "תוינוניבה" תורבחה בור ילהנמ יכ ,וז האושת

 לע .ונממ םלחוורה תא עובקל רתוי דוע ושקתהו בשחמה לע קייודמה האצוהה

 אוהו ,הנפמה תדוקנ תא רבע בשחמה ,הלא תורבחב םגש רורב היה ,םינפ לכ

 ."ומצע תא אשונ רשאמ רתוי"

 .םינמוזמ תמירז חותינ ךורעל היה רשפא םהב םירקמ םתואב הרשוא וז העיבק

 ,הלא תורבהב םיבשחמ תלעפהמ תילוש האושת תמייקש ךכל ףסונ רוטקידניאכ

 םיבשחמ לע האצוהה תועיבקב העיגה תונורחאה םינשב יכ הדבועה שמשל הלוכי

 .תיתנשה ןתעקשהמ 4%-3% ידכ דע

 תוריהמ רתי תגשהמ ועבנש םירופישה םאה ?הרישי יתלבה המורתה רבדב המ םלוא

 ?םירישיה םיילושה םיגשיהה םע םינזאתמ ,רתוי תנכדועמ היצמרופניא ,תוליעפב

 תורבחה בור תולהנה יכ ,םיבורמ םיישקב םירקוחה ולקתנ ,ונחותינ לש הז בלשב

 שיו תפלוח העפות רתויה לכ הניה תיסנניפ האושת לכש העדב ויה "תוינוניבה"

 לע .תועיבצמ ךורעל וחילצהש תוקידבה ,ךוראה חווטב וקפויש םיגשיהה לע ססבתהל

 עשת רחא הלא תורבח 18 תורגפמ םלרישי יתלבה םיגשיהה יבגל םגש ,םינפ לכ

 .הינשל תחא הרבה ןיב רוגפה תגרדב םילדבה םימייק יכ םא ,"תוליבומה" תורבחה

 איבת ,בשחמה לש ליעי לוצינל םיצמאמ תעקשהש ,איה ןאכמ תעמתשמה הנקסמה

 המורתל איבי אל ליעי-יתלב לוצינש דועב ,תחאכ םירישי-יתלבו םירישי םיגשיהל

 .יהש-לכ

 תיחפהל ונתנווכב ן*א ,"תוינוניב" תורבחה 18 לש ןהיגשיה לע ןודל םיאב ונאשכ

 .הלא תורבח ידי-לע ושענש םיצמאמה לש םכרעמו םתובישחמ המינה אולמכ

 םיבורמ םיישקב הלא תורבח ולקתנ ,ןכרד תא ריאיש םדוק ןויסנ אללו תוצולח רותב

 ,בשחמה לוציגב םייקה רעפל דמימ תתל ,התיה םירקוחה תרטמ .טעמ אל תובזכא ולחנו

 חרכהה תא שיגדהל אב הז ינוציק רעפ ."תוליבומה" תורבחה עשת תצובק ןיבל ןהיניב

 .תלעותה ברימ תא ונממ קיפהל לכונש ידכ בשחמה לוצינל רתוי תוליעי תוטיש דוביעב

 ואיבהש םימרוגה תא וטילבהב ,רקסה לש ותובישח תא שיגדהל אב רעפה ,ןכ לע רתי

 .תורבחה ןיב םיגשיהב םילדבהל
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 פקחמה לש ותלועפ תחלצה תא עבוק המ ?תורבחה ןיב םייטסרדה םילדבהל םרוג םצעב המ

 הרבח לכ לש התשיגב םירקוחה תווצ קמעתה הלא תולאש לע תונעל תנמ לע ?הרבח ךותב

 הווהב םיגשיההו תויה .הקידבל אשונ ושמישש םיבושחה םימוחתה תדרפה ךות ,בשחמל

 םינשה שמחב ועצובש תולועפה תא םירקוהחה וטקיל ,רבעה תולועפ לש האצות םנה

 תובושת ןיב האוושה וכרע םה ןכמ רחאלו ,הווהב תואצותה ןהמ "וכינ"ו תונורחאה

 .םגדימה תוצובק יתש -

 םיעבוקה םימרוגה יבגל "רפס-תיב לש ןורתפ" אוצמל ופיצ אל םירקוחה וז הלועפב

 היתויעבל התשיג תא םיאתהל תבייח הרבח לכ יכ ,אוה רורב .בשחמה תחלצה תא

 רשפאת וז תיתאוושה הקידבש וויק םירקוחה ,שינפ לכ לע .םייפיצפסה היכרצלו

 .תיקסיעה תוליעפב בשחמה תחלצה תא םיעבוקה םייסיסבה םימרוגה תא דדובל ונל

 :םיאבה םימוחתל וכרעש תונויארה תא ונוויכ םה וז הרטמל

 .בשחמה לש תחלצומ הלעפהל תילועפיתה הלהנהה ברקב השורדה המרה 1

 .וז הרטמל הרקבהו ןונכתה יעצמא לש השורדה תוכיאה (2

- 

 .בשחמב תורישי םיקסוע םניאש הלהנהה ישנא לש תוברעתהה תדימ (3

 .בשחמה יליעפמ תווצ לש ותמר (4

 .בשחמב םיקסועה םירחאה תותווצה לש םדיקפת (5

 .ינורטקלאה דויצל רשקב תורבחה תוינידמ (6

 :תוירוגטק יתשל תולאשה תא וקליח ,וללה תודוקנהמ תחא לכ לש יתאוושה חותינ ךרוצל

 תורבחה ןיב םייטסרד םילדבה לע תועיבצמ ןהל תובושתהש הלא תא הללכ "א" הירוגטק

 תובושתהש תולאש הללכ "ב" הירוגטק וליאו "תוינוניבה" תורבחה ןיבל "תוליבומה"

 .תורבחה ןיב ןוימד לע תועיבצמ ןהל

 ,הלא תולאשל תובושתה ."א" הירוגטקב וללכנש תובושתהו תולאשה לע דחוימב בכעתנ

 40% קרש דועב בשחמל המוד השיג וצמיא "תוליבומה" תורבחהמ 60% תוחפל יכ תוארמ

 םירקוחה וענכיש הלא םיטלוב םילדבה .המוד הלועפ וקב וטקנ "תוינוניבה" תורבחהמ

 תא םיעבוקה םימרוגה תא השעמל תוגציימ "א" הירוגטקב תולולכה תובושתה 11-ש

 ."תוינוניבהו "תוליבומה" תורבחה ןיב םיגשיהב םילדבהה



 קו. וקו ירווה הווה ות תילועפיתה הלהנהה לש התמר .1

 םיירקיע םילדבה .א
 רמות

 סחיב דמועה ןמז בשחמה תכרעמב לופיטל השידקמ הריכבה הלהנהה םאה .

 ?ולש לאיצנמופלו בשחמה תולעל רשי

 ?תוגשומה תואצותה רחא תבקועו בשחמל תוינכותה תא תקדוב הלהנהה םאה .

 ידוסי ןוימד .ב
 כו

 ?בשחמה תדיחי להנמ ץבושמ ,יללכה להנמה רחא גרדימב םוקמ הזיאב .

 ?יאנובשחה-יסנניפה ףגאל ךייש בשחמה תדיחי להנמ םאה .

 ,בשחמה תדובע תוטיש תונכיתל ןמז הלהנהה השידקמ "תוליבומה" תורבחהמ תחא לכב

 תא השידקמ הניא הלהנהה .וב ןומטה לאיצנטופלו בשחמה תולעל רשי סחיב דמועש

 בשחמה בוליש לש תוילוהינ תויעבב תזכרתמ אלא ,תוינכטה תויעבב לופיטל הנמז

 לש הנמז :תורחא םילמב .תיקסלעה תוליעפב םירושקה םייטירקה םיכילהתה לכב

 .תואצותה רחא בקעמו תוינכותה תרוקיבל שדקומ הלהנהה

 ידכ (םישדוח השולשל.תחא תוחפל ללכ ךרדב) םינויד תכרוע תיזכרמה הלהנהה

 תופטושה תודובעה תא תחתנמ םג איה .תילמיסקמה תלעותה תקפה ףא חיטבהל

 תא חתנל םיסנמ ,עוציבב םיבוכיע לש םירקמב .תינכותל םאתהב ועצוב םא תקדובו

 ,אופיא ,תגאוד תיזכרמה הלהנהה ,םאתהב הלועפ יוק לע תורוהלו ךכל תוביסה

 .הרבחל "םלתשת" בשחמב העקשההש

 תדיחי להנמ לש ומוקמל םיסחייתמ ,תילועפיתה הלהנהב םירושקה םיטקפסא ינש

 תורבחהמ םישילש ינשבו "תוליבומה" תורבחהמ תחא לכב .גורידה םלוסב בשחמה

 להנמל תחתמ תוגרד יתשמ רתוי אלב םיבשחמה תדיחי להנמ דמוע "תוינוניבה"

 .תוגרד שולש לש רעפ םייק תוינוניבה תורבחה לש רתונה שילשב .הרבחה לש יללכה

 םיאתמה וגורידב תמייוסמ הדימב היולת בשחמה תלועפ תחלצהש קיסהל ןתינ ןאכמ

 היהיש יאנתב ,ןבומכ .(יללכה להנמל תחתמ תוגרד יתש ונייהד) הדיחיה להנמ לש

 .ליעל ונדמע ןהילע ריכב להנמ לש תויוכמס ןתוא ול ונתניו ודיקפתב ליעי
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 :איהו רבקב םיבר םיחוכיוול המרגש תפסונ היעב לע רוא וקרז רקסה יאצמימ

 תורבחה בורב ?יאנובשה-יסנניפה ףגאהמ קלח תווהל הכירצ בשחמה תדיחי םאה

 תחלצה .רבדל הבר תובישח ןיאש רקסהמ רבתסמ םלוא הז ףגאל הדיחיה תכייתשמ

 .תילוהינה תוגיהנמה לש התמרב רקיעב היולת ,בשחמה תלועפ

 יתלהנהה חוקיפה תמר .2

 םיירקיע םילדבה

 תויורשפא לע רקחמ סיסב לע ורחבנ בשחמה רדחוה םהילא םימוחתה םאה .

 ?עוציבה

 ?עוציבה תומדקתה לע חוויד םיכרועו תומישמ םיננכתמ םאה .

 ידוסי ןוימד

 תקפסמ איהש םיתורשה רובע תורחא תוקלחמ תבייחמ בשחמה תדיחי םאה .

 ?ןהל

 לע םילעפומה הלא ומכ הדימ התואב םיליעי חוקיפהו תוינכותה םאה .

 ?תומוד תויצקנופ

 ?ומלשוהש תומלשמ םיכירעמו םיחתנמ םאה .

 לש םילהנמה תוצעומ וגאד ,תוליעיב ילהנלמה ןדועיי תא אלמל תנמ לע

 המישמ לכ .ילוהינ חוקיפ לש םיתואנ םילכ חותיפל ,"תוליבומה" תורבחה

 ,תואצוהה לע תיזחת םג ליכמש עוציבה תו"ורשפא לע ח"וד הוולמ השדח

 תוינכות םיניכמ ,המישמה תא תרשאמ הלהנההש עגרב .םינוכיסהו םיחוורה

 ןמזהו םדאה חוכ לע םינותנ תוללוכה םיירקיעה עוציבה יבלש לע תויפיצפס

 םייתפוקת תוחוד הלהנהל םישגומ ,המישמה תלעפה רחאל .עוציבל םישורדה

 תחלצהל םיארחאה הלא לכ דצמ קימעמ ןויעל םיכוזש ,עוציבה תומדקתה לע

 .יללכה להנמה ללוכ ,המישמה

 םיתורשה לע תוקלחמה רתי תא בשחמה תדיחי תבילחמ "תוליבומה" תורבחה בורב

 לע .יתוויר סיסב לע תדדמנ בשחמה תלועפש ,אופ?א אצוי .ןהל תקפסמ איהש

 ("תוינוניבה" תורבחהמ לידבהַל) "תוליבומה" תורבחה ברקב וז השיג ,םינפ לכ

 .הז חוקיפל ףילחתכ אלו םיבלשה לכב חוקיפל המלשהכ קר האב

- 

 תי
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 הליעי הניא םיבשחמה תודיחי לש הרקבהש הדבועב תוריכמ "תוליבומה" תורבחה בור

 םג תואור תולהנהה .(לשמל םיסדנהמה) תומוד תויצקנופ לש וז ומכ הדימ התואב

 ןמ הברה וקסע רקסה תכירע תעשב .ומלשוהש תומישמ לש ותכרעה רשוכ רופישב ךרוצ

 .בשחמה לע םיילהנימה חוקיפה ילכ לש םלולכישב תוליבומה תורבחה

 :ךכ היעבה תא גיצה תורבחה ילהנממ דחא

 ונייה אל.ונלזמל .םיליעי חוקיפו ןונכת עוציבל קיפסמ עדי ונל היה אל הליחתב"

 .בצמה הנוש תעכ.ליחתהל םיבייח ונא ןיאמ ונל רורב היה יכ הלאב קוסעל םיכירצ

 תעכ קוסעל ונילע .חוקיפו ןונכתל תובר תויורשפא ונידיבו הרזעל םיקעוז םלוכ

 ."וז היעב לע םג רבגתהל םיווקמ ונאו ןויסנ רבכ ונרבצ םלוא ,רתוי ללכושמ דיקפתב

 הלהנהה לש החוברעתה תדימ

 םיירקיע םילדבה .א

 ?ןונכתבו תומישמה ןוימב םג תפתתשמ תעצבמה הלהנהה םאה .

 ?ןונכתב בושח דיקפת תקחשמ הלהנהה םאה .

 ?תעצבמה הלהנהה לע תלפונ תואצותהו עוציבה תומדקתה לע תוירחאה םאה .

 ידוסי ןוימד .ב

 .םייק אל

 תוברעתה לע תולאשב ולגתנ תורבחה תוצובק יתש ןיב רתויב םילודגה םילדבהה

 תצובק ןיב םירכינ םילדבה וטלב וללה תולאשה ןמ תחא לכל תובושתב .הלהנהה

 השעמל םיפקשמ הלא םילדבה ."תוינוניבה" תצובק ןיבל "תוליבומה" תורבחה

 הלהנהה תקחשמ ,"תוליבומה" תורבחה לכב ,בשחמל תורבחה תולהנה תושיג תא

 םדא-חוכ תבצה ,ןונכת ,תומישמ תריחב - בשחמב ךורכש המ לכב בושח דיקפת

 ,"תוינוניבה" תורבחב ,תאז תמועל .תואצותהו עוציבה תומדקתה לע חוקיפו

 האצותכ אלא ,"יונימ"מ האצותכ אל תינכטה הלהנהה ידיב הלא םידיקפת םינותנ

 דצה ןמ הפיקשמ הלא תורבחב תיזכרמה הלהנהה .תיזכרמה הלהנהה לש החנזההמ

 .הדהאב דימת אלו
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 םינושה םימוחתב בשחמה לש ליעיה ובולישל תיחרכה הניה הלהנהה תוברעתה יכ ,רבתסמ

 ,קושה לש שוקיבה תויזחת ,דויצה ןונכת ,יאלמה לוהינ :ןוגכ ,תיקסעה תוליעפה לש

 דודיע םהיניבו םימרוג רפסמ ןבלשב וז המישמב וחילצה "תוליבומה" תורבחה .ב"ויכו

 תחלצה תא תעבוקה איה תיזכרמה הלהנהה לש התשיג .ינכטה תווצה לש הירופ הדובע

 לש תרוסמ רוציל תיזכרמה הלהנהה החילצה ןהב תומוקמב .הרבחב בשחמה לש ובוליש

 םישודיחלו המזויל החונה הריוא תיתשהל ,ןונגנמהו וקה ישנא ןיב םיניקת םיסחי

 הלהנהה התליג ,דבלב םהבו הלא תומוקמב ,בשחמה תדובעב הליעפ הרוצב ברעתהלו

 .בשחמה תלועפ תחלצהל רוקמ םירקמ הברהב התווהו המזוי תיעדמה

 יוטיב "תוליבומה" תורבחה בורב הלהנהה הנתנ ,הז ףיקע דודיעל רבעמו לעמ ,םלוא

 יפכ .עוציבה ילהנמ לע תלפונה תוירחאהו היתורטמ ,בשחמהמ היתושירד יבגל רורב

 תוטיש תלעפהל תונויסנ ןפש תויהל יתבדנתה אל" :עוציבה ילהנממ דחא תאז ראיתש

 ינממ םיפצמ יכ םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב יל רסמנ םלוא .בשחמב הדובעה

 ."ןוצר תועיבשמ תואצותל עיגהלו בשחמה תא ליעפהל

 ינכטה תווצה לש ותמר

 םיירקיע םילדבה .א
----*= == 

 ?קימעמו בחר ינכט עדי ילעב םישנאמ בכרומ בשחמה תדיחי לש תווצה םאה .

 ?םיקסע להנימב עדמ ישנא םג םיקסעומ בשחמה תדיחיב םאה ,

 ידוסי ןוימד .ב

 ?תוכרעמ רקחל הקלחמה להנמ לש ןויסנהו עדיה עקר המ .

 ?םיגורידה םלוסב אצמנ אוה יללכה להנמה רחא םוקמ הזיאב .

 ?תוכרעמ רקחל הקלחמה להנמל חוויד םישיגמ תונוכמה יליעפמ םאה .

 ?תונכיתו תוכרעמ רקח לע תואצוהה תועיגמ הרומתהמ רועיש הזיאל .

 ?בשחמה ידי-לע תועצובמ תוינכותה םאה .

 ?תונכיתב םיקסוע תוכרעמ יננכתמ םאה .

 ?הרבחב רבכ םיקסעומ םישנאמ בכרוה בשחמה תווצ םאה .

 םיקוסיעב םידבועה תוירוזחמ תא תמאות בשחמה תדיחי ידבוע תוירוזחמ םאה .

 ?הרבחב םימוד

/ 
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 םיינכט םילוקישש הנקסמל עיגהל םילוכי ,וז היגוסב תולאשה רפסמ יפל טופשל םא
. 

 לכ לע חיכוה ךרענש רקסה .תיקסעה תוליעפב בשחמה לש ובוליש תחלצה תא םיעבוק

 םרוגה לש ותובישחמ םלעתהל ןיא ,תאז םע דחי .הנוכנ הניא וז הנקסמ יכ ,םינפ

 .ינכמה

 .ינכטה תווצה לש ורשוכב טעמ אל היולת יהשלכ הרבחב בשחמה לש ובוליש תחלצה

. / 
 הביטקפסרפ ךותמ םיינכט םילוקיש חתנת תיזכרמה הלהנההש ךרוצ םג םייק םלוא

 .הנוכנ

 הקלחמה להנמב לחה הלועמ ינכט תווצ דמע "תוליבומה" תורבחה ןמ תחא לכ תושרב

 ונמשרתה הלא תותווצ םע עגמב ונאובב .םיתנכתמה ןורחאב הלכו תוכרעמ רקחל

 הרבחה ידבוע רתי םע הלועפ ףותישב דובעל םרשוכמ םג אלא י"נכטה םרשוכמ קר אל

 תוקיסעמ ,תאז תמועל "תוינוניבה" תורבחב .םיינכט םידיקפתב םיקסעומ םניאש

 בחר עדי רסח ,םביבס תווצה רתי לכ םלוא ,עדי ילעב םישנא המכ בשחמה תודיחי

 .בשחמה תלעפהב הלא תורבח לש תיקלחה ןתחלצהל תוביסה תחא וזו קימעמו

 םפוריצ ידי-לע בשחמה תדיחי תווצ תא תוקזחמ "תוליבומה" תורבחה ,ןכ לע רתי

 םג םיקסעומ הלאכ םישנאש הדבועה ףא לע ,םיקסעה להנימ םוחתב עדמ ישנא לש

 להנימ ישנא ללכ םיקיסעמ ןיא "תוינוניבה" תורבחה תיצחמב .תורחא תוקלחמב

 .בשחמה תדיחי ךותב הלאכ םיחמומ וניליג תורבח המכב קרו ,םיקסע

 ,םגדימה תוצובק יתש לש תורבחה תושיגב בר ןוימד םייק ינכטה םוחתה.יבגל יכ םא

 .ןויצל םייוארה ,םיינורקע םילדבה המכ תאז לכב וטלב

 "תוינוניבה" תורבחב תוכרעמ רקחל תוקלחמה ילהנמ לש םתיצחמ יכ םא ,תישאר

 הרשכה ולביקש ילבמ תונובשחה תלהנה תקלחממ םלוכ ואב ,הרשכהו ןויסנ ילעב ויה

 םלוכ ויה ,דחא הרקמ איצוהל ,"תוליבומה" תורבחב הלא םילהנמ .תמדקומ תינכט

 עדיב קפתסהל לוכי בשחמה להנמש דועב יכ איה הנקסמה ,ינכט ןויסנו עדי ילעב

 קימעמ ינכט עדי לעב תויהל בייח תוכרעמ רקחל הקלחמה להנמש ירה ,לבגומ ינכט

 .בחרו

 להנמ יבגל ונייצש הלא םע תונקסמה תוהז תוכרעמה רקח להנמ-לש וגוריד יבגל

 תחתמ תוגרד שולש וא םיתש) הובג גרדב תויהל בייח אוה יכ.םא .בשחמה תדיחי

 ירקיעה םרוגה תא הווהמ וניא הרבחב תוגרדה םלוסב ומוקמש ירה (יללכה להנמל

. 

 .ותוליעי תא עבוקה

./. 
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 בשחמב םירושקה תותווצה לש םדיקפת .5

 םיירקיע םילדבה .א

 ?יתקלחמ התפמ יפל תקלוחמ בשחמב הכורכה הדובעה םאה .

 תכרעהבו הרבחב בשחמה לש ובוליש םודיקב תותווצה םיאלממ דיקפת הזיא .

 ?תואצותה

 ידוסי ןוימד  .ב

 ?הרבחה יפגא רתיב הקולחל המוד הדיחיב הדובעה תקולח םאה .

 תכרעה ,דויצה תוכיאו גוס לע תוטלחהב תותווצה םיאלממ דיקפת הזיא

 תקפסהו בשחמל םימושי לש ןונכיתו הריחב ,חתפמ ישנא לש תוינכט תונוכת'

 .תונושה תוקלחמל ם*נותנ דוביעל בשחמ ןמז

 תוכרעמ רקחל הקלחמה .בשחמה תדיחיב הדובע תקולח תמייק "תוליבומה" תורבחב

 תמייק "תוינוניבה" תורבחה בורב .הלעפהה תקלחמ לש תינכטה הנווכהל תיארחא

 .תחא הקלחמכ תלעופ בשחמה תדיחיו תויזוכר

 תורבח לכ .ונתעדל ,בושח הכ אוה ןיא ,תועמשמ לעבכ תוארהל לוכי הז לדבה יכ םא

 הדובע תקולח לש תרוסמל םאתהב בשחמה תדיחי תא ונגריא ,םיתש איצוהל ,םגדימה

 ,בשחמה תד:חיב תויזוכיר תמייק ןהב םגדימה תורבח תיצחמב .תמייק רבכ התיהש

 לש תויזוכיר תמייק תורבחה רתיב .תילנויצקנופ הדובע תקולח תמייקש ,וניליג

 ןמצע תורבחב יכ םא ,בשחמה תדיחי תכייתשמ השעמל הילא ,תיאנובשחה היצקנופה

 תא םיאתהל אוה ,השעמל בושחש המ .תונושה תוקלחמה ןיב הדובע תקולח תמייק

 תורבח לכ ךותמ םיתש .הרבהב םימייקה הדובעה תקולח יסופדל בשחמה תדיחי ןוגרא

 :בשחמה לש ובולישב םירכינ םי"שקב ולקתנ ,ךכ וגהנ אלש םגדימה

 םיאלממ "תוליבומה" תורבחב תותווצהש וניליג ,רוזיב םייק ןהב תורבחה ןיבמ

 םהיתימע רשאמ ,תואצותה תכרעהו בשחמה לש ובוליש םודיקב רתוי בושח דיקפת

 ןונכת ,דויצה תריחב ןוגכ תורחא תובושח תוטלחהב םג ."תוינוניבה" תורבחב

 ."תוליבומה" תורבחב תותווצל רתוי בושח דיקפת שי ,םדא חוכ ןונכתו הדובעה

 ,"תוליבומה" תורבחב הלֶא תותווצ םינהנ הנממ רתוי ההובגה הדמעהש תעדל ונחכונ

 לנכטה עדיהמ תעבונ איה אלא ,"תוילנויצקנופ תויוכז לע קבאמ"ב הרוקמ ןיא

" 

 . תוינוניבה" תורבחב םהיתימע לש הלאמ רתוי םיהובגה תוליעיהו
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 םיגהונ ,"תוליבומה" תורבחב תוכרעמ רקחל תוקלחמה ילהנמש ןייצל יוארה ןמ

 תונותנה תובחרנה תויוכמסה תורמל םילועמ תותווצ לש עויס םביבס זכרל

 לע תודיפקמ ןניא "תוינוניבה" תורבחה לש ןהיתולהנה ,תאז תמועל .םהידיב

 בשחמה תדובע לוהינ "קילחמ" ךכמ האצותכו תונושה תוקלחמה ןיב ליעי םואית

 .ןוגראה לש םיכומנה םיגרדל דע

 דויצה תוינידמ .6

 .ןיא - םיירקיע םילדבה .א

 םיידוסי םייומיד  .ב

 ?ותוא תרכוח וא דויצה בור תא תשכור הרבחה םאה .

 ?תרצות התואמ דויצ הפידעמ וא םיבר םיקפסמ הדויצ תא תשכור הרבחה םאה .

 ?הדימ וזיאבו םינותנ דוביעל תורש ידרשמב תעייתסמ איה םאה .

 וזיאבו יעדמ רקחמלו תויסדנה תורטמל בשחמב תשמתשמ הרבחה םאה .

 ?הדימ

 ?תובורק םיתעל דויצ ףילחהל הטונ הרבחה םאה .

 ףקיהב היתולועפ לע םייזכרמ םינותנ דוביעל בשחמב תשמתשמ הרבחה םאה .

 ?לודג

 םימרוג יכ םא .רחא וא הז יפיצפס דויצ תריחב ועבקש םימרוגהמ ונמלעתה ,ונכרעש רקסב

 םינפ לכ לע .ונמצעל ונבצהש תורטמה םוחתל ץוחמ ויהש ירה ,קפס אלל ,םיבושח הלא

 .בשחמה לש ותלעפה תחלצה יבגל דוילצל רשקב תוטלחהה לש ןתובישח תא עובקל וניסינ

 יוק םתואב תוטקונ תורבחה לכו תויה ,וז הניחבמ תובישח ןיא הלא תוטלחהלש ,הארנ

 .דויצל ועגנש ל"נה תולאשה ששמ תחא לכל תוילילשה ןהיתובושתמ רבתסמש יפכ הלועפ

 ,דויצה תויעב יבגל הצממ הריקח ונכרע אל םנמא יכ ריעהל ונילע ,הז קרפ םוכיסל

 תולהנהמ תחא ףאב ,תישאר .תונובשח תונקסמ המכ לע םיעיבצמ ונטקלש םיאצממה םלוא

 םייוקל הלועפו ןונכתמ םיעבונ ולקתנ םהב םיישקה יכ השגרה תמייק אל ,ונרקחש תורבחה

 תרדחהב ,ונתעדל ,"תועט התשע" אל ,םגדימה תורבחמ הרבח ףא ,תינש .בשחמה דויצ לש

 לע טלתשהל הרבחה לש הנולשכמ םירקמה לכב ועבנ ,תובזכאהו םיישקה .היתולועפל בשחמה

 .וז הנוכמ הלהנהה תא ידמ רתוי תוקיסעמ דויצה תויעבש וניליג םימייוסמ םירקמב

 .בשחמה לש ותלועפ תחלצהל רתוי הברה םיבושח םנהש םירחא םימוחהב זכרתהל םוקמב




